
Інформаційний пакет освітніх компонент навчального плану 
освітньо-професійної програми Менеджмент організацій та адміністрування 

                                           (назва) 

Освітнього рівня   ____Бакалавр____________________________________ 

Спеціальності         073 «Менеджмент» 

Галузь знань          07  Управління та адміністрування 

1. Назва освітньої компоненти   «Управління фінансовою  діяльністю підприємства» 
                                                                                                  (назва дисципліни) 

2. Тип  основна, вибіркова (вказати)            основна                                                                                                                                                                    

3. Обсяг:
Кредитів ECTS Годин

За видами занять:

Лекцій Семінар Практичних 
занять

Лабораторних 
занять

Самостійна 
підготовка

3 90 16 16 54

4. Взаємозв’язок у структурно-логічній схемі

Освітні 
компоненти, які 
передують 
вивченню

1.Економічна теорія 
2.Фінанси, гроші та кредит 
3.Облік і аудит 
4.Економіка підприємства 
5.Менеджмент

Освітні 
компоненти для 
яких є базовою 

1. Засади відкриття власного бізнесу 
2. Інвестиційний менеджмент 
3. Управління інноваціями 
4. Стратегічне управління 
5. Державно-приватне партнерство 
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5. Компетенції відповідно до ОПП та вимог роботодавців:

Компетенції відповідно до ОПП

Знати Вміти

1 Закономірності функціонування і основні концепції управління 
фінансовою діяльністю на макро- і мікрорівні

1 Застосовувати методи формування власного та позичкового капіталу 
підприємства;

2.Основні результати новітніх досліджень, опубліковані в провідних 
фахових журналах з проблем управління фінансовою діяльностю 
підприємства

2 Аналізувати і використовувати різні джерела інформації для проведення 
аналітичних фінансових розрахунків

3. Сучасні методи економічного, фінансового аналізу 3 Використовувати на практиці економічної доктрини самофінансування, 
методів і форм фінансового контролю

4.Сучасні програмні продукти, необхідні для вирішення завдань управління 
фінансовою діяльністю підприємства

4.Використовувати сучасне програмне забезпечення для вирішення 
стратегічних фінансових завдань

Компетенції відповідно до вимог роботодавців

1.Розуміння економічних основ функціонування підприємства з метою 
прийняття рішень, планування діяльністі та контролю.

1.Збір та обробка первинної інформації, виділення загальних тенденцій 
розвитку підприємства

2. Теоретичні основи і закономірності функціонування і основні концепції 
управління фінансовою діяльністю на макро- і мікрорівні.

2.Здатність аналізувати інформацію та приймати раціональні управлінські 
рішення

3. Засади організації діяльності підприємства та сучасні форми 
фінансування.

3. Оцінювання результатів фінансової діяльності підприємства і кількісне 
вимірювання взаємозв’язків між фінансовими показникаммии

4.Основи фінансової діяльності при здійсненні зовнішньоекономічних 
операцій

4. Прогнозування основних фінансових показників діяльності підприємства, 
галузі, регіону

6. Результати навчання відповідно до ОПП

1 Знати теоретичні та прикладні засади  менеджменту, фінансів, основ та технологій прийняття управлінських рішень, управління ресурсами.

2 Використовувати методологію та інструментарій управління: інноваціями, ризиками, проектами, змінами, якістю.

3 Уміти використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології у сфері  менеджменту та адміністрування.

4 Уміти використовувати інструменти управління та адміністрування. 
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7. План вивчення освітньої компоненти

Змістовний 
розділ Вид заняття Тема Знати Вміти 

План 
заняття

Лекція, 
методична 
розробка

Розділ 1  Основи фінансової діяльності підприємств

Лекція 1

Тема 1. Основи 
фінансової діяльності 
підприємств

1.Економічну сутність 
капіталу, 
2.Особливості і завдання 
організації фінансової 
діяльності підприємств  
3.Систему управління 
фінансовою діяльністю 
підприємства

dl.dut.edu.ua dl.dut.edu.ua

Лекція 2

Тема 2. Формування 
власного капіталу 
підприємств. Внутрішні 
джерела 
фінансування 
підприємств

1.Надбання світової 
економічної думки.  
2.Основи фінансової теорії і 
практики щодо формування 
власного 
капіталу підприємства.

Лекція 3

Тема 3. Дивідендна 
політика підприємств. 
Фінансування 
підприємств за рахунок 
позикового 
капіталу

1.Основні напрями 
дивідендної політики 
підприємства. 
2. Способи і методи 
забезпечення ліквідності та 
фінансової рівноваги 
підприємств. 

http://dl.dut.edu.ua
http://dl.dut.edu.ua
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Лекція 4

Тема 4. Фінансові 
аспекти реорганізації 
підприємств

1.Економічну сутність і 
фінансові 
засади реорганізації 
підприємств. 
2. Види фінансової 
реорганізації 
підприємств та фінансові 
наслідки 
форм реструктуризації 
підприємств

Розділ 2. Управління фінансовою діяльністю підприємств

Лекція 5

Тема 5. Фінансові 
інвестиції підприємств

1.Економічний зміст 
фінансових інвестицій. 
2.Особливості здійснення 
фінансової та інвестиційної 
діяльності підприємств.

Лекція 6

Тема 6.. Оцінка вартості 
підприємств

1.Закономірності 
функціонування підприємств 
2. Основні концепції 
управління фінансовою 
діяльністю на макро- і 
мікрорівні.
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Лекція 7

Тема 7. Фінансова 
діяльність підприємств у 
сфері 
зовнішньоекономічних 
відносин

1.Економічний зміст та 
правові засади 
зовнішньоторговельних 
операцій, 
2. Особливості фінансової 
діяльності підприємств у 
сфері зовнішньоекономічних 
відносин.

Лекція 8

Тема 8. Фінансовий 
контролінг. 
Бюджетування на 
підприємстві .

1.Особливості здійснення 
фінансового контролінгу  на 
підприємстві. 
2.Основні методи 
фінансового контролінгу та 
бюджетування на 
підприємстві.

Розділ 1 Теоретичні  основи фінансової діяльності підприємств

Практичне 
заняття 1

Тема 1. Основи 
фінансової діяльності 
підприємств

1.Організовувати діяльність 
підприємства 
2.Застосовувати сучасні 
форми фінансування та 
математичний 
інструментарій для 
вирішення фінансових 
завдань
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Практичне 
заняття 2

Тема 2. Формування 
власного капіталу 
підприємств. Внутрішні 
джерела 
фінансування 
підприємств

1.Застосовувати методи 
формування власного 
капіталу підприємства та 
розраховувати прибуток 
підприємства.  
2.Виявляти вплив 
господарських операцій на 
формування джерел 
фінансування операційної 
та інвестиційної діяльності 
підприємства.

Практичне 
заняття 3

Тема 3. Дивідендна 
політика підприємств. 
Фінансування 
підприємств за рахунок 
позикового 
капіталу

1.Здійснювати нарахування 
дивідендів та аналізувати 
основні 
фінансові показники 
діяльності 
підприємства  
2. Використовувати 
програмне забезпечення 
Microsoft Power BI, 
Microsoft Visio для 
аналітики та візуалізація 
даних.

Практичне 
заняття 4

Тема 4. Фінансові 
аспекти реорганізації 
підприємств

1 Проводити аналітичні і 
фінансові розрахунки. 
2. Аналізувати фінансові 
показники, що 
супроводжують всі етапи 
фінансової реорганізації 
підприємств
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Розділ 2. Управління фінансовою діяльністю підприємств

Практичне 
заняття 5

Тема 5. Фінансові 
інвестиції підприємств

1.Оцінити фінансову 
доцільність здійснення 
фінансових інвестицій  
2. Використовувати 
програмне забезпечення 
Microsoft Project, 
Microsoft Excel для 
управління фінансовими 
проектами.

Практичне 
заняття 6

Тема 6. Оцінка вартості 
підприємств

1.Складати прогноз 
основних фінансових 
показників діяльності 
підприємства. 
2.Здійснити оцінку 
вартості підприємства . 
3.Аналізувати основні 
фінансові показники 
діяльності підприємства.

Практичне 
заняття 7

Тема 7. Фінансова 
діяльність підприємств у 
сфері 
зовнішньоекономічних 
відносин

1.Організувати діяльність 
підприємств у сфері 
зовнішньоекономічних 
відносин  
2.Здійснювати фінансові 
операції і розрахунки, що 
супроводжують 
зовнішньоекономічну 
діяльність.
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Практичне 
заняття 8

Тема 8. Фінансовий 
контролінг. 
Бюджетування на 
підприємстві .

1.Складати прогноз 
основних фінансових 
показників діяльності 
підприємства, галузі, 
регіону . 
2.Впроваджувати у 
фінансову практику 
підприємств 
бюджетування.

Розділ 1 Теоретичні  основи фінансової діяльності підприємств

Самостійна 
робота

Тема 1. Основи 
фінансової діяльності 
підприємств

1.Види підприємств, 
залежно від форм і видів 
власності. 
2.Мета та функції діяльності 
фінансової служби 
підприємства.

1.Організувати діяльність 
та фінансове забезпечення 
підприємства.  
2.Використовувати сучасні 
форми, інструменти і 
механізми фінансових 
відносин

Самостійна 
робота

Тема 2. Формування 
власного капіталу 
підприємств. Внутрішні 
джерела 
фінансування 
підприємств

1. Види внутрішніх джерел 
підприємства. 

2. Корпоративні права, 
номінальну та ринкову 
вартість корпоративних 
прав. 

1.Визначати фінансові 
результати діяльності 
підприємства.  
2.Здійснювати аналіз 
чинників, що впливають на 
фінансування операційної 
та інвестиційної діяльності 
підприємства.
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Самостійна 
робота

Тема 3. Дивідендна 
політика підприємств. 
Фінансування 
підприємств за рахунок 
позикового 
капіталу

1 .Корпоративн і права , 
номінальна та ринкова 
вартість корпоративних 
прав.  
2.Особливості використання 
позикового капіталу

1.Оцінювання вартості 
корпоративних прав (за 
справедливою оцінкою, 
методом участі у капіталі).  
2. Здійснення фінансових 
розрахунків з інвесторами 
підприємства

Самостійна 
робота

Тема 4. Фінансові 
аспекти реорганізації 
підприємств

1.Порядок викупу та 
анулювання 
корпоративних прав 
підприємства.  

2.Самофінансування 
реорганізованих 
підприємств

1 Оцінювати вартість 
підприємств . 
2. Аналізувати фінансові 
показники, що 
супроводжують злиття та 
поглинання підприємств

Розділ …

Самостійна 
робота

Тема 5. Фінансові 
інвестиції підприємств

1. Особливості здійснення 
довгострокових 
фінансових інвестицій 

2. Оцінка доцільності 
здійснення фінансових 
інвестицій. 

1.Оцінити фінансові 
результати від здійснення 
фінансових інвестицій  
2. Застосування 
програмного забезпечення 
Microsoft Project, 
Microsoft Excel для 
управління фінансовими 
інвестиціями.
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Самостійна 
робота

Тема 6. Оцінка вартості 
підприємств

1.Підходи до оцінки вартості 
підприємства.  
2.Майновий та ринковий 
підходи до оцінки вартості 
підприємницьких структур.  

1.Аналізувати основні 
фінансові показники 
діяльності підприємства. 
2. Здійснювати прогнох 
вартості підприємств

Самостійна 
робота

Тема 7. Фінансова 
діяльність підприємств у 
сфері 
зовнішньоекономічних 
відносин

1 .П о р я д о к в і д к р и т т я 
валютних рахунків 
2.Митне оформлення та 
о п о д а т к у в а н н я 
зовн ішньоторговельних 
операцій  

1.Укладати контракти із 
зарубіжними партнерами 
2.Оцінювати фінансові 
операції, що 
супроводжують 
зовнішньоекономічну 
діяльність.

Самостійна 
робота

Тема 8. Фінансовий 
контролінг. 
Бюджетування на 
підприємстві .

1 . О с н о в н і м е т о д и 
контролінгу: опитування; 
бенчмаркінг; АВС-аналіз; 
аналіз точки беззбитковості. 
2 Х а р а к т е р н і о з н а к и 
бюджетування. 

1. Здійснення раннього 
прогнозування 
банкрутства.  
2. Проведення вартісного 
аналіз; портфельний 
аналіз;.

8. Мова вивчення освітньої компоненти

(українська, англійська, розділи, що викладаються англійською мовою)

українська

9. Інформаційне забезпечення освітньої компоненти

Рекомендовані джерела та інші навчальні ресурси: вказати підручники, навчальні посібники не пізніше 2010 року видання, які є у нас у 
бібліотеці на державній мові; електронні ресурси, посилання, електронна бібліотека ДУТ, іншомовні джерела
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Інформаційний пакет освітньої компоненти, яка викладається англійською мовою, додатково розміщується на сторінці 
кафедри на англійській мові 

1.Зеліско І. М., Олійник Л.А. Управління фінансовою санацією підприємства: підручник / І. М. Зеліско, Л.А. Олійник.– К.: 
ЦП "КОМПРИНТ", 2017. – 488с. 

2.Зеліско І. М., Олійник Л.А. Місцеві фінанси: Навчальний посібник. / І. М. Зеліско, Л.А. Олійник.– К.: ЦП 
"КОМПРИНТ", 2017. – 272 с. 

3. Зеліско І. М., Пономаренко Г.Ю. Управління інтелектуальним капіталом підприємств: монографія / І.М. Зеліско, Г.Ю. 
Пономаренко. – К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2015. – 280с. 

4.Зеліско І. М. Управління фінансовими ресурсами  аграрно-промислових компаній: монографія /І. М. Зеліско. –К.: ЦП 
"КОМПРИНТ",  2014. – 420 с. 

5.Ковалев В.В. Финансовый анализ: методы и процедуры. М.: Финансы и статистика, 2012. – 320 с. 
6.Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. - 3-е изд. - К.: Companion Group, 2008.-880c. 
7. Стратегічний розвиток підприємств аграрної сфери економіки України: аналітико-прогнозна оцінка: колективна 
монографія / За заг. ред. В. К. Савчука, Авт. кол.: Гудзинський О. Д., Гуцаленко Л. В., Зеліско І. М., Польова О. Л., 
Судомир С. М.,   Уланчук В. С. та інш. – К.: ЦП "КОМПРИНТ", 2017. – 366 с. 

10. Методи оцінювання, підсумкові звітності за освітньою компонентою

( заліки, екзамени, курсові проекти, тестування)

екзамен

11. Матеріально-технічне забезпечення освітньої компоненти

Microsoft Project, 
Microsoft Excel 


