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«Сучасні інструменти фінансування господарської діяльності» 

Тривалість підвищення кваліфікації – 30 годин, 1 кредит Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). 

Тривалість навчального процесу – 1 тиждень. 

Форма підвищення кваліфікації – очна, дистанційна. 

Автори програми:   проф. Черкасова С. В., доц. Чуй І. Р., доц. Мицак О. В., 

доц. Власюк Н. І., доц. Андрейків Т. Я., доц. Мединська Т. В. 

 

Основна мета полягає у формуванні у слухачів необхідних знань щодо 

джерел, складових та сучасних механізмів залучення капіталу для фінансового 

забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, фахових компетентностей 

для вибору найбільш доцільного способу додаткового фінансування в цілях 

підвищення ефективності господарської діяльності суб'єктів ринку та 

посилення їх конкурентних переваг. 

Основні завдання полягають у: 

 формуванні системи знань щодо сутності та ролі капіталу в 

господарській діяльності, його складових та джерел залучення; 

 ознайомленні з механізмами залучення капіталу з зовнішніх і 

внутрішніх  джерел та новітніми інструментами кредитування та 

фінансування діяльності суб'єктів господарювання; 

 розгляді особливостей сучасних кредитних продуктів, що 

пропонуються банками і небанківськими фінансовими установами; 

 оцінюванні сучасної практики фінансово-господарської діяльності 

суб'єкта ринку для вироблення механізмів оптимізації структури його 

капіталу та зменшення ризикованості бізнесу. 

 Зміст програми підвищення кваліфікації 

Модуль 1.  Сутність та значення капіталу в забезпеченні ефективної 

господарської діяльності 

Лекція 1. Структура капіталу підприємства та її оптимізація (доц. Чуй І. Р.) 

1.Економічна суть капіталу підприємства. 

2. Мета і порядок формування капіталу.  

3. Теорії структури капіталу.  

4. Оптимізація структури капіталу: мета і порядок здійснення.  

5. Фінансовий важіль  (ліверидж) як міра фінансового ризику.  



Лекція 2. Вартість капіталу як індикатор ефективності його формування 

(доц. Мицак О. В.) 

1. Поняття вартості капіталу і його застосування  при фінансуванні бізнесу. 

2. Вартість власного капіталу. 

3. Методика визначення вартості залученого капіталу. 

4. Сукупна вартість капіталу і її вплив на ефективність фінансової діяльності 

суб’єктів бізнесу. 

 Модуль 2. Сучасні інструменти фінансування бізнесу, що пропонуються 

інститутами фінансової сфери 

Лекція 1. Особливості банківського кредитування в сучасних умовах (доц. 

Андрейків Т. Я. ) 

1. Вплив системної банківської кризи на реалізацію банківської кредитної 

діяльності в Україні. 

2. Сучасні кредитні продукти в банківській діяльності. 

3. Удосконалення методик оцінювання кредитоспроможності позичальників. 

4. Засоби обмеження кредитних ризиків в діяльності банків 

 

Лекція 2. Використання лізингу в забезпеченні фінансування основних 

засобів підприємства (проф. Черкасова С. В.) 

1. Сутність лізингу, його види та форми. 

2. Переваги і недоліки лізингу. 

3. Механізм розрахунку за лізинговою угодою. 

4. Лізингові продукти, що пропонуються банками і лізинговими компаніями в 

Україні. 

 

Лекція 3. Факторинг як інструмент підтримки розвитку бізнесу в сучасних 

умовах (доц. Власюк Н. І.) 

1. Механізм реалізації факторингових послуг. 

2. Конкурентні переваги факторингу. 

3. Аналіз ринку факторингових операцій. 

4. Основні напрямки розвитку факторингу в Україні 

 

Модуль 3. Сучасні аспекти оподаткування господарської діяльності в 

Україні (доц. Мединська Т. В.) 

 

1. Побудова податкової системи в Україні та принципи оподаткування 

суб'єктів бізнесу. 



2. Особливості оподаткування та адміністрування ПДВ, акцизного податку 

та мита. 

3. Оподаткування прибутку підприємств. 

4. Адміністрування податків і зборів в межах спеціальних податкових 

режимів. 

5. Оподаткування майнових та місцевих податків і зборів. 

У результаті вивчення курсу слухачі мають: 

знати: 

 сутність капіталу підприємства, його складові та джерела; 

 значення раціонального управління капіталом в забезпеченні 

ефективної господарської діяльності; 

 методику визначення вартості власного і залученого капіталу суб'єкта 

господарювання; 

 підходи до оптимізації структури капіталу підприємства; 

 джерела додаткового фінансування господарської діяльності з 

зовнішніх і внутрішніх джерел; 

 підходи до визначення оптимального джерела  залучення додаткового 

фінансування, виходячи з фінансового стану підприємства; 

 види сучасних кредитних продуктів, що пропонуються банками і 

небанківськими фінансовими установами та особливості їх 

використання; 

 особливості оподаткування суб'єктів бізнесу в Україні залежно від 

обраної системи та інших аспектів діяльності. 

 уміти: 

 визначати основні крітерії достатності капіталу та раціональності його 

структури для ведення ефективної господарської діяльності; 

 визначати вартість капіталу підприємства як критерію ефективності 

його формування; 

 визначати ступінь ризикованості господарської діяльності суб'єкта 

бізнесу залежно від обраної структури фінансування; 

 визначати вартість витрат підприємства при використанні кредитного 

способу фінансування господарської діяльності; 

 аналізувати наслідки обраних стратегій фінансування для подальшої 

господарської діяльності підприємства; 

 визначати розміри податкових платежів за видами податків залежно 

від обраної системи оподаткування та інших особливостей ведення 

господарської діяльності. 

 

 


