
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1. Мета, основні завдання та предмет дисципліни 

 Дисципліна «Фінансовий менеджмент» зорієнтована на набуття теоретичних 

знань та отримання практичних навичок з управління фінансами підприємств. 

Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок з управління фінансами підприємств.  

Завданням навчальної дисципліни є вивчення теоретичних та організаційних 

основ фінансового менеджменту; набуття знань і практичних навичок з 

управління грошовими потоками, прибутком і активами підприємства.  

Предметом дисципліни є економічні відносини, що виникають у процесі 

управління фінансами підприємств. 

 

 2. Професійні компетенції, очікувані результати навчання. В процесі 

опанування навчальної дисципліни здобувач вищої освіти набуває таких 

загальних та професійних компетентностей: 

 Загальні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

 Спеціальні компетентності: 

˗ здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій 

для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим 

управлінських рішень; 

˗ здатність використовувати сучасні інформаційні технології, методи та 

прийоми дослідження економічних та соціальних процесів, адекватні 

встановленим потребам дослідження; 

˗ здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та розв’язувати 

їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх розв’язання, беручи до 

уваги наявні ресурси; 

˗ здатність обґрунтовувати управлінські рішення щодо ефективного розвитку 

суб’єктів господарювання; 

˗ здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень, здійснювати системний аналіз соціально-економічних 

об'єктів і процесів різних рівнів. 

 Очікувані результати навчання: 

 У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

- вміти формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-

практичних проблем; 

- оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки управлінських 

рішень.  

- вміти приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що 

потребують застосування нових підходів, методів та інструментарію соціально-

економічних досліджень; 

- обирати ефективні методи управління економічною діяльністю, 

обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і 

прикладних досліджень. 



3. Тематичний план дисципліни 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту.  

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві.  

Тема 4. Управління структурою і вартістю капіталу. 

Тема 5. Управління фінансовими результатами. 

Тема 6. Управління інвестиціями. 

Тема 7. Антикризове фінансове управління підприємством. 

 

4. Дисципліна викладається кафедрою економіки та управління бізнесом 

 

5. Викладацький склад: 

Пляшко О.С., к.е.н. 
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