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Мета і задачі дисципліни
Мета навчальної дисципліни - дати студентам теоретичні знання та
практичні навики управління фінансами підприємств (організацій).
Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: з’ясування суті
фінансового менеджменту і пов’язаних з ним понять; висвітлення різних
факторів управління сукупною вартісною оцінкою засобів, що
забезпечують відтворювальні процеси капіталу підприємств в умовах
формування інфраструктури фінансового ринку; принципи, методи і
форми фінансового забезпечення підприємницької діяльності при
державному регулюванні та чинному законодавстві; розкриття тенденцій
зміни взаємовідносин підприємств з державою, фінансовими і
податковими органами, інституційними інвесторами, комерційними
банками; з’ясування особливості фінансового менеджменту різних
організаційно-правових форм та форм власності підприємств; факторів,
які регулюють сукупну вартісну оцінку засобів, що приймають участь у
відтворювальному процесі, і сукупний грошовий капітал підприємств;
визначення пріоритетних напрямів диверсифікації фінансового
забезпечення підприємницької діяльності; висвітлення функціональних
прав і обов’язки фінансових менеджерів, їх відповідальність перед
власниками і підприємцями
В
Тематика дисципліни
1. Методологічні засади та методичний інструментарій фінансового
менеджменту.
2. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту.
3. Система забезпечення фінансового менеджменту.
4. Аналіз фінансовий звітів.
5. Управління прибутком.
6. Управління фінансовими ресурсами та джерелами фінансування
інноваційного підприємства.
7. Управління вартісною структурою капіталу підприємства.
8. Формуівання фінансової стратегії підприємства.
9. Управління грошовими потоками на підприємстві.
10. Управління фінансовими ризиками компанії.
С
Стиль та методика
Організаційнометодичні форми Лекційні та практичні заняття
вивчення
Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні
завдання, розрахунково-графічна робота, залік
D
Компетентності
ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями та
Загальні
застосовувати їх у практичній діяльності.
ЗК2. Здатність до абстрактного та системного мислення, в т.ч. з
використанням сучасних методів пізнання.

Спеціальні
(фахові,
предметні)

Е

ЗК9. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. Уміння
критичного розуміння чинників, які чинять позитивний та негативний
вплив на спілкування та співпрацю з представниками інших бізнескультур та професійних груп різного рівня (з фахівцями з різних галузей
знань/видів діяльності) на засадах цінування різноманітності та
мультикультурності, толерантності та поваги до них.
СК3. Здатність визначати функціональні області та їх взаємозв’язки,
налагоджувати комунікації між суб’єктами міжнародних відносин
різного рівня.
СК7. Розуміння основ сучасної світової економічної системи та
структури міжнародних економічних відносин, та їх впливу на структуру
й динаміку міжнародних відносин та зовнішньої політики держав.
СК13. Знання природи та еволюції міжнародних організацій, їх місця у
системі міжнародних відносин, основних форм та перспектив співпраці
України з ними. Знання про міжнародних недержавних акторів та
транснаціональні відносини.
Основні результати навчання
РН14. Ідентифікувати та бути учасником ділових міжнародних
організаційно-правових відносин, обґрунтовувати власну думку щодо
конкретних умов реалізації форм міжнародних відносин на мега-, макро-,
мезо- і мікрорівнях.
РН15. Аналізувати інформацію про стан міжнародних відносин,
зовнішньої політики України та інших держав, регіонального розвитку та
міжрегіональних зв’язків, готувати інформаційні та аналітичні
документи, із дотриманням норм та правил їх оформлення.
РН19. Пояснювати моделі соціально-економічних явищ з погляду
фундаментальних принципів і знань на основі розуміння основних
напрямів розвитку економічної науки. Застосовувати відповідні
економіко-математичні методи та моделі для вирішення економічних
задач.
РН23. Відстоювати інтереси України у різних сферах міжнародних
відносин.

