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ПЕРЕДМОВА 

Під фінансовою розуміють діяльність, пов’язану з мобі-
лізацією капіталу, його використанням, примноженням, повер-
ненням. Фінансова діяльність об’єднує весь комплекс завдань, які 
виконують фінансові служби підприємства і які пов’язані з 
фінансуванням, інвестиційною діяльністю та забезпеченням опера-
ційної діяльності суб’єктів підприємництва. Успішна інвестиційна 
та операційна діяльність можлива лише за наявності надійного 
фінансового фундаменту.  

Знання з дисципліни “Фінансова діяльність суб’єктів підп-
риємництва” необхідні студентам для оцінки економічних 
процесів, що відбуваються на підприємстві, визначення особли-
востей формування фінансових ресурсів та їх оптимального 
використання. 

Необхідність постійного доповнення та корегування ди-
дактичних засобів під час вивчення цієї дисципліни визна-
чається динамічними змінами в економіці, правовим забезпе-
ченням діяльності суб’єктів підприємництва. Недосконалість 
чинного законодавства і постійні його зміни вимагають 
видання навчальної літератури, яка б роз’яснювала студентам 
зміст ринкових трансформацій та особливості функціонування 
підприємств за нових обставин.  

Мета посібника – надання студентам допомоги в поєднанні 
знань із теорії та практики управління фінансовими ресурсами, 
організації фінансової діяльності, а також набутті навичок 
фінансових розрахунків, визначення найефективніших способів 
вкладення коштів. 

У навчальному посібнику наведено особливості фінансової 
діяльності суб’єктів підприємництва різних організаційно-правових 
форм, системно розглянуто сутність дивідендної політики, 
фінансового контролінгу, бюджетування, зосереджено увагу на 
фінансовій та інвестиційній політиці та розглянуто інші питання, 
які необхідні майбутньому спеціалісту для оцінювання економічних 
процесів, що відбуваються на підприємстві. 

Посібник містить викладення тем лекцій із використанням 
засобів візуалізації (рисунків, таблиць), що в дидактичному сенсі 
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полегшує засвоєння матеріалу студентами. Також наведено перелік 
типових задач, завдань для досліджень для самостійного опрацю-
вання студентами. 

Навчальний посібник розрахований на студентів еконо-
мічних спеціальностей, які вивчають фінансові дисципліни. 

Посібник підготував колектив викладачів кафедри фінансів 
Національного університету “Львівська політехніка”: І. С. Скоропад, 
канд. екон. наук, доцент (розд. 1, 4); О. Б. Курило, канд. екон. наук, 
ст. викладач (розд. 5, 6); О. М.Чубка, канд. екон. наук, ст. викл.  
(розд. 8, 10); О. В. Дідух, канд. екон. наук, асист. (розд. 9, 11, 12);  
І. О. Кривецький, асист. (розд. 2, 3, 7). 
 
 


