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Статус дисципліни Вибіркова 

Мова викладання Українська  

Курс / семестр 3 курс, 5 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 12 год.   

Практичні (семінарські) – 24 год. 

Лабораторні – 12 год. 

Самостійна робота – 72 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра фінансів. 

Кафедра знаходиться на 3 поверсі лекційного корпусу 

(Корпус Л), ауд. Л 35 ХНЕУ ім. С. Кузнеця за адресою: 

61001, м. Харків, пр. Науки, 9а. 

Телефон: 8 (057) 702-18-36 (додатковий 3-79). 

Сайт кафедри: http://www.fin.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Сабліна Наталія Вікторівна, доцент, доцент кафедри 

фінансів 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

nsablina@bigmir.net, тел. 0667053355 

Дні занять Лекція, практика – четвер, лабораторна робота - 

понеділок 

Консультації очні; відповідно до графіку; індивідуальні  

Мета навчальної дисципліни - формування у студентів теоретичних знань, практичних 

навичок і професійних компетенцій щодо організації,  здійснення та контролю фінансової 

діяльності суб’єктів підприємництва  

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: макроекономіка, мікроекономіка, фінансова 

математика, гроші і кредит, фінанси 

В результаті засвоєння зазначених дисциплін у студентів повинні сформуватися такі знання 

та вміння: цілісне уявлення про ринкову економіку, сучасне ринкове господарство та 

особливості ринкової трансформації економіки України; цілісне уявлення про систему 

соціально-економічних та виробничих відносин у суспільстві, про підприємство як суб’єкт 

ринкової економіки; усвідомлення ролі держави в регулюванні економіки; розуміння сутності 

цілі, важелів (інструментаріїв) та основних напрямків регулювання економіки; цілісне 

уявлення про підприємство як суб’єкт економічних відносин на макрорівні та його ролі в 

ринковій економіці; розуміння економічної сутності процесів планування та прогнозування 

діяльності; цілісне уявлення про капітал підприємства, кругообіг капіталу і його стадії; усвідомлення 

економічної сутності та різниці між основним та оборотним капіталом; усвідомлення 

економічної сутності витрат на виробництво; знання теорії та класифікації витрат;  

розуміння взаємозв’язку між поняттями витрати виробництва, вартість товару і його ціна; 

цілісне уявлення про прибуток як економічну категорію, джерела прибутку, види прибутку; 

вміння аналізувати економічну інформацію, яка відображає діяльність окремого суб’єкта 

господарювання, й робити на основі такого аналізу відповідні висновки; розуміння 

взаємовідносин підприємств з бюджетними, фінансовими структурами та іншими 
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суб’єктами господарювання; використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу 

й управління фінансами підприємства; обгрунтовувати та надавати економічну 

інтерпретацію фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1 Джерела та порядок формування капіталу суб’єктів господарювання 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб'єктів господарювання 

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів підприємництва  різних форм організації бізнесу 

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства 

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства 

Тема 5. Дивідендна політика підприємства 

Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок запозичених ресурсів 

Змістовий модуль  2 Специфічні аспекти фінансово діяльності суб’єктів господарювання 
Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації підприємства 

Тема 8. Фінансове інвестування підприємства 

Тема 9. Оцінювання вартості підприємства 

Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері зовнішньоекономічних відносин  

Тема 11. Фінансовий контролінг на підприємстві 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

(за необхідності) 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

Розміщено: робочу програму, технологічну карту, 

лекційний матеріал, презентації, методичні 

рекомендації до практичних завдань; методичні 

рекомендації до лабораторних завдань; методичні 

рекомендації до самостійної роботи 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=4805 

Рекомендовані джерела 

Основні джерела 

1. Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб єктів підприємництва : навч. посіб. / 

О.  М.  Кравчук, В. П.  Лещук – Київ: Центр учбової літератури, 2010. – 504 с. 

2. Лубенченко О. Е.  Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. / 

О.  Е.  Лубенченко, Н. В. Гришко, І. Л. Чабаненко; Донбас. держ. техн. ун-т. – Алчевськ : 

ДонДТУ, 2010. – 223 с.  

3. Мартюшева Л. С.  Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва : навч. посіб. / 

Л.  С.   Мартюшева, Л. О. Меренкова ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 216 c.  

4. Пріб К.А. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. / К.А. Пріб ; 

Відкр. міжнар. ун-т розв. людини "Україна". – Київ : "Університет "Україна", 2007. – 

321  с.  

5. Філіна Г. І.  Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. / Г. І. Філіна. – 

Київ: Центр учбової літератури, 2007. – 320 с.  

6. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч.-метод. посіб. / О. О. Терещенко, 

Я. І. Невмержицький, А. П. Кулішт та ін. – Київ : КНЕУ, 2006. – 312 с.  

7. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання : навч. посіб. / Я. П. Квач, 

І.  О.  Молоткова, І. В. Степанова та ін. – Одеса : СМИЛ, 2008. – 189 с. 

8. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

[Л. О. Омелянович та ін.] ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Омелянович ; Донец. нац. ун-

т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – 3-тє вид., переробл. і допов. – 

Донецьк : ДонНУЕТ, 2013. – 284 с.  

9. Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва : навч. посіб. для студ., які навчаються 

за напрямом "Економіка і підприємництво" за спец. "Фінанси" / В. Я. Олійник, 

Н.  І.  Шевченко, В. В. Даценко та ін. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 282 с.  

Додаткові джерела 

10.  Арутюнян С. В. Фінансова криза і розвиток франчайзингу в Україні / С. В. Арутюнян, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9E.%20%D0%95.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8E%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%9B.%D0%A1.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D1%80%D1%96%D0%B1%20%D0%9A.%D0%90.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A4%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%93.%D0%86.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8E%D0%BD%D1%8F%D0%BD%20%D0%A1.%D0%92.$
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Н.  Г. Слободян // Наук. пр. Нац. ун-ту харч. технологій. – 2010. – № 35. 

11. Колесников О. В. Економіко-фінансова діяльність підприємства: навч. посіб. / 

О.  В.  Колесников ; МОНМС України, Укр. держ. акад. залізн. трансп. – Харків : УкрДАЗТ, 

2010. – 182 с. 

12. Лепьохіна О. В. Фінансова та економічна взаємозалежність потенціалу 

підприємства / О. В. Лепьохіна // Актуал. пробл. економіки . – 2010. – № 7. – С. 127–136. 

13.  Налукова Н. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: сутнісно-аналітичний 

аспект / Н.Налукова // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – С.166–174. 

14. Оніщик Ю. В. Конструкція "фінансова діяльність": співвідношення публічного та 

приватного інтересу при її здійсненні / Ю. В. Оніщик // Держава і право. Юрид. і політ. 

науки: зб. наук. пр . – 2010. – Вип. 48. – С. 419-423.  

15. Пілецька С. Т. Фінансова діяльність суб`єктів підприємництва [Текст] : навч. посіб. 

для самостійного вивч. дисципліни / С. Т. Пілецька, О. А. Сапліна ; Донбаська держ. 

машинобудівна академія. – Краматорськ : [ДДМА], 2009. – 112 с. 

16. Полтарак Н. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання (на прикладі малого 

бізнесу): навч. посіб. / Н. І. Полтарак ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. 

авіац. ін-т". – Х., 2011. – 48 с. 

17. Шеверя Я. В. Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття 

рішень: автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Я. В. Шеверя ; Житомир. держ. 

технол. ун-т. – Житомир, 2011. – 21 с. 

18. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №463-IV [Електронний ресурс]. –  

Режим доступу : www.zakon0. rada.gov.ua. 

19. Закон України Про господарські товариства від 19.09.1991 № 1576-XII [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua. 

20. Закон України Про акціонерні товариства від 17.09.2008 № 514-VI  [Електронний 

ресурс]. –  Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua. 

21. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до 

фінансової звітності" від 07.02.2013  № 73  [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon0.rada.gov.ua. 

22. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського – Режим доступу : 

http://www.nbuv.gov.ua.  

23. Офіційний портал Верховної Ради України –  Режим доступу : rada.gov.ua.   

24. Сайт міністерства фінансів України – Режим доступу : www.minfin.gov.ua. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання враховує види занять, які згідно з програмою навчальної 

дисципліни передбачають лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання 

самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється 

за накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення "Про 

порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-

рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна 

сума – 100 балів; мінімальна сума – 60 балів). Поточний контроль з даної навчальної 

дисципліни проводиться в таких формах: активна робота на лекційних заняттях; активна 

участь у виконанні практичних завдань; активна участь у виконанні лабораторних 

завдань; перевірка есе за заданою тематикою; проведення поточного тестування; 

проведення письмової контрольної роботи; 

підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 

дисципліни здійснюється на підставі оцінок за різні види занять та контрольні заходи та 

ступеня опанування студентами компетентностей. Підсумкова оцінка з навчальної 

дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю за 

накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 і більше 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80.%20%D0%9D%D0%B0%D1%86.%20%D1%83%D0%BD-%D1%82%D1%83%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D1%87.%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%B9
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%20%D0%92.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E.%D0%92.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB.%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB.%20%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9E%D0%BD%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA%20%D0%AE.%20%D0%92.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%20%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8:%20%D0%B7%D0%B1.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0%20%D1%96%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE.%20%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4.%20%D1%96%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8:%20%D0%B7%D0%B1.%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA.%20%D0%BF%D1%80
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9F%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%96%D1%80%D0%B0%20%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%20%D0%9D.%20%D0%86.$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=REF&P21DBN=REF&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8F%20%D0%AF.%20%D0%92.$
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/
http://zakon0.rada.gov.ua/
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CCoQFjAA&url=http%3A%2F%2Frada.gov.ua%2F&ei=01NMUYSwBcSu4ASy24CgBQ&usg=AFQjCNHVjJTZSbXFIe0JLn7V9XCVHHDt8A
http://www.minfin.gov.ua/


 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у залікову 

"Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання менше 60 балів 

студент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у встановлений деканом 

факультету термін, але не пізніше двох тижнів після початку семестру. У випадку 

повторного отримання менше 60 балів декан факультету призначає комісію у складі трьох 

викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає термін перескладання заліку, після чого 

приймається рішення відповідно до чинного законодавства: "зараховано" – студент 

продовжує навчання за графіком навчального процесу, а якщо "не зараховано", тоді декан 

факультету пропонує студенту повторне вивчення навчальної дисципліни протягом 

наступного навчального періоду самостійно. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Лекція 8 

Практична робота 21 

Лабораторна робота 24 

Письмова контрольна робота 35 

Есе 12 

Максимальна кількість балів 100 

 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну,  

тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/22245). 
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