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Професійна дисципліна за вибором 13
(Корпоративні фінанси І / Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва)
Корпоративні фінанси І
Тип
Код
Семестр
Загальна кількість кредитів/годин:
Форма контролю
Викладач
Необхідні обов'язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

Дисципліна професійної та практичної підготовки за
вибором студента
К-50
7
4 кредити / 120 год
Залік
К. е. н., доцент Юрчишена Л.В.
«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси
підприємств», «Економіка підприємств»,
«Фінансовий аналіз», «Інвестування»
К-50 Корпоративні фінанси 1 викладається на
четвертому році навчання
лекції, практичні, самостійна робота
поточний контроль – 100 балів
Українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні основи корпоративних фінансів. Організаційний механізм управління
корпораціями. Фінансова діяльність різних форм організації бізнесу.
Концепції корпоративних фінансів. Теорія портфеля.
Формування власного капіталу корпорації. Внутрішні джерела фінансування та
позиковий капітал корпорації.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань, бути критичним і самокритичним (ПРН4).
Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання
бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН8).
Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки
прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних
установ та органів державної влади (ПРН12).
Здатність використовувати професійні знання й практичні навички, інформаційні
технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної
діяльності (ПРН13).
Навички практичного застосування методів оцінки ефективності інвестиційних проектів,
інструментів та ідентифікації інвестиційних ризиків, формування портфеля цінних паперів,
оцінки ринкової вартості підприємства (ПРН16).
Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що відбуваються в
суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у сфері грошового обігу та
кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств (ПРН18).
Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем
(ПРН21).

Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації
фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (ПРН27).
Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів,
банківської справи та страхування (ПРН30).

Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
Дисципліна професійної та практичної підготовки за
Тип
вибором студента
К-50
Код
7
Семестр
4 кредити / 120 год
Загальна кількість кредитів/годин:
Залік
Форма контролю
К. е. н., доцент Юрчишена Л.В.
Викладач
Необхідні обов'язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:
Місце у структурно-логічній схемі:
Форми навчання:
Критерії оцінювання:
Мова викладання:

«Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Фінанси
підприємств», «Економіка підприємств»,
«Фінансовий аналіз», «Інвестування»
К-50 Фінансова діяльність суб'єктів підприємництва
викладається на четвертому році навчання
лекції, практичні, самостійна робота
поточний контроль – 100 балів
українська

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основи фінансової діяльності суб’єктів підприємництва. Особливості фінансової
діяльності суб'єктів господарювання різних організаційно-правових форм.
Формування власного капіталу підприємств. Внутрішні джерела фінансування
підприємств. Дивідендна політика підприємств. Фінансування підприємств за рахунок
позикового капіталу.
Фінансові інвестиції підприємств. Оцінка вартості підприємств.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань, бути критичним і самокритичним (ПРН4).
Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання
бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН8).
Використовувати аналітичний та методичний інструментарій для розуміння логіки
прийняття господарчих рішень на рівні домогосподарств, підприємств, фінансово-кредитних
установ та органів державної влади (ПРН12).
Здатність використовувати професійні знання й практичні навички, інформаційні
технології для вирішення практичних задач та реалізації поточної фінансово-економічної
діяльності (ПРН13).
Навички практичного застосування методів оцінки ефективності інвестиційних проектів,
інструментів та ідентифікації інвестиційних ризиків, формування портфеля цінних паперів,
оцінки ринкової вартості підприємства (ПРН16).

Об’єктивно та професійно оцінювати фінансово-економічні процеси, що відбуваються в
суспільстві, розуміти тенденції розвитку фінансових відносин у сфері грошового обігу та
кредиту, державних фінансів, фінансів підприємств (ПРН18).
Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових систем
(ПРН21).
Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації
фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (ПРН27).
Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів,
банківської справи та страхування (ПРН30).

