
1. Назва модуля: Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.04_8
3. Тип модуля: вибірковий.
4. Семестр: 8.
5.  Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  120  (кредитів  ЄКТС  –  4);

аудиторні години – 58 (лекцій – 28, практичних занять – 30).
6. Лектор: Бріт Олена Володимирівна – к. е. н., доцент.
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати:  основи фінансової діяльності суб'єктів підприємництва різних форм

власності  і  галузевої  спрямованості;  порядок  формування  власного  капіталу
підприємства; порядок фінансування підприємств за рахунок позичкового капіталу;
фінансові аспекти реорганізації підприємств; необхідність, завдання та принципи
оцінки  вартості  капіталу;  фінансову  діяльність  підприємств  у  сфері
зовнішньоекономічних  відносин;  фінансовий  контролінг;  порядок  фінансової
інвестиційної діяльності підприємств.

вміти: оцінювати кредитоспроможність позичальника; оформляти фінансову
звітність підприємства; визначати ефективність дивідендної політики підприємства;
нараховувати  дивіденди  по  акціях,  проценти  по  облігаціях  та  проводити  їх
оподаткування;  здійснювати  оцінку  вартості  майна  підприємства;  відображати
вартість  фінансових  інвестицій  у  звітності  підприємства;  здійснювати  митне
оформлення  та  оподаткування  зовнішньоекономічних  операцій;   проводити
фінансове прогнозування та контролінг на підприємстві.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
– пререквізити: фінанси.
10. Зміст модуля: 
Основи  фінансової  діяльності  суб’єктів  підприємництва.  Особливості

фінансування  суб’єктів  підприємництва  різних   форм  організації  бізнесу.
Формування  власного  капіталу  підприємств.  Внутрішні  джерела  фінансування
підприємства. Дивідендна політика підприємства. . Фінансування підприємства за
рахунок  запозичених  ресурсів.  Фінансова  діяльність  на  етапі  реорганізації
підприємства.  Фінансове  інвестування  підприємства.  Оцінювання  вартості
підприємства.  Фінансова  діяльність  підприємств  у  сфері  зовнішньоекономічних
відносин.  Фінансовий контролінг на підприємстві. 

11. Рекомендована література:
1. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання. Навчальний

посібник / Л.А. Лахтіонова. – К.: КНЕУ, 2009. – 387 с.
2.  Міщук  О.В.  Фінансовий  аналіз  суб’єктів  підприємництва.  Навчальний

посібник / Міщук О.В. Умань: ПП Жовтий, 2010.- 227 с.
3. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник / За

заг. ред. О.О.Терещенка К.: – КНЕУ, 2015. – 312 с.
12.  Форми  та  методи  навчання:  лекції, практичні  заняття,  самостійна

робота
13. Методи і критерії оцінювання:

–  Поточний контроль (85%) – усне опитування, тести, задачі, індивідуальне
навчально-дослідне завдання;
–  Підсумковий контроль (15%) – залік (теоретичні питання).

14. Мова навчання: українська.


