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 Студентам ЕГ факультету¸ ОПП «Фінанси банківська справа та 
страхування». 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 
забезпечує дисципліна 

Спеціальні предметні компетентності. Здатність формувати та 
реалізовувати комунікації в сфері фінансів підприємств, різних 
організаційно-правових форм господарювання. Здатність 
підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати 
свою професійну підготовку у сфері фінансів суб’єктів 
господарювання. 
Результати навчання. Знання  способів  формалізації  й  побудови  
моделей  фінансової діяльності,  технології  розробки  та  реалізації  
управлінських  рішень  щодо управління фінансовими ресурсами 
економічних суб’єктів з використанням математичних та числових 
методів. Вміння формувати та реалізовувати комунікації в сфері 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Навчальна дисципліна «Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання» базується на знаннях дисциплін: «Економіка 
підприємств», «Фінанси, гроші та кредит», «Фінанси 
підприємств».  

Основні теми дисципліни Основні теми лекції: Тема 2. Особливості фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання різних організаційно-правових форм. 
Тема 3. Формування власного капіталу суб’єктів господарювання. 
Тема 6. Фінансування підприємств за рахунок позичкового 
капіталу. Тема 7. Фінансова діяльність на етапі реорганізації 
підприємства. Тема 8. Фінансове інвестування підприємства. Тема 
9. Оцінювання вартості підприємства. 
Основні теми практичних занять:  
Практичне заняття 4. Функції та складові власного капіталу  
підприємства. Практичне заняття 9. Фінансові аспекти 
реорганізації підприємств. Практичне заняття 12. Оцінювання 
вартості підприємства. 
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