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Мета і задачі дисципліни
Метою дисципліни є формування комплексу знань про закономірності
змін економічних параметрів діяльності підприємства, умінь і навичок
застосування методів та інструментарію для обґрунтування економічно
ефективних управлінських рішень.
Задачі дисципліни: вивчення системних характеристик економічного
управління підприємством; оволодіння бюджетуванням як однією з
найпоширеніших технологій економічного управління підприємством;
набуття вмінь використовувати методи та інструменти фінансового
менеджменту для управлінських рішень.
B
Тематика дисципліни
1. Введення у дисципліну «Економічне управління підприємством».
Системна характеристика економічного управління підприємством.
2. Технологія розв’язання завдань економічного управління.
3. Економічний порядок підприємства та інструменти його підтримування.
4. Система бюджетного управління підприємством.
5. Організація бюджетного управління.
6. Технологія формування операційних бюджетів.
7. Розроблення бюджету доходів та витрат.
8. Управління грошовими потоками підприємства.
9. Інформаційне забезпечення бюджетного управління.
10. Фінансова діагностика підприємства.
11. Управління чистим оборотним капіталом
підприємства.
12. Управління інвестиційним портфелем підприємства.
13.Стратегічне та оперативне управління фінансуванням діяльності
підприємства.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
розрахунково-графічна робота, екзамен
D
Компетентності
Загальні
ЗК9. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та
встановлення взаємозв’язків між явищами та процесами
Фахові
СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний
інструментарій для управління економічною діяльністю.
СК3. Здатність збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані,
науково-аналітичні матеріали, які необхідні для розв’язання комплексних
економічних завдань.
СК7. Здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного
розвитку суб’єктів господарювання.
СК14. Здатність до визначення та обґрунтування вибору управлінських
технологій, використання яких забезпечує ефективну економічну діяльність
суб’єктів господарювання.
СК15. Здатність до виявлення, аналізування, структурування проблем

E

розвитку обраної спеціальної області дослідження діяльності підприємства
та обґрунтування управлінських рішень щодо їх розв’язання.
СК17. Здатність проектувати та удосконалювати систему планування та
контролю діяльності підприємства.
Основні результати навчання
РН1. Вміти використовувати методи та правила управління інформацією та
роботу з документами за професійним спрямуванням. Володіти
методиками та сучасними засобами інформаційних технологій.
РН17. Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науковопрактичних проблем на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на
складові.
РН22. Вибирати та використовувати необхідний науковий, методичний і
аналітичний інструментарій для управління економічною діяльністю
РН27. Обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання
РН36. Встановлювати економічні зв’язки між елементами системи
управління підприємством, володіти технологіями інтегрованого управління
матеріальними, інформаційними та фінансовими потоками підприємства
РН37. Вміти обґрунтовувати фінансові результати діяльності підприємств
РН38. Вміти застосовувати, розробляти та удосконалювати методичний
інструментарій і стандарти економічної роботи на підприємстві.

