
СКОРОЧЕНИЙ ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

                                          Фінансовий менеджмент                                                              
(назва дисципліни) 

 

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС,  

Лекцій 22 год., практичних занять 18 год.,  

форма контролю комбінований екзамен. 

 

1. Перелік тем дисципліни. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту  

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Тема 2. 

Управління грошовими потоками на підприємстві.  

Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках. Тема 4. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування. 

Змістовий модуль 2. Прийняття управлінських фінансових рішень 

Тема 5  Управління активами. Тема 6. Управління прибутком. Тема 7. Вартість і 

оптимізація структури капіталу. Тема 8. Управління інвестиціями. Тема 9. 

Управління фінансовими ризиками. 

 

2. Перелік компетентностей, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни. 

Загальні компетентності: 

ЗК. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей та міжнародних 

стандартів.  

СК. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за якими 

організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і реалізовувати 

відповідні стратегії та плани. 

СК. Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації. 

СК. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в процесі 

управління. 

СК. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, приймати 

ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію. 

СК. Здатність до управління організацією та її розвитком. 

 

3. Перелік результатів навчання, яких набуде здобувач вищої освіти після 

опанування даної дисципліни: 
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РН. Критично осмислювати, вибирати та використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для управління в непередбачуваних 

умовах. 

РН. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи їх вирішення. 

РН. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї. 

РН. Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах. 

РН. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного 

законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність.  

РН. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 

4. Кафедра, що пропонує дисципліну Економічної кібернетики та управління 

економічною безпекою. 

 

5. Провідний викладач (П.І.Б., посада, науковий ступінь, наукове звання): 

Мусієнко Вікторія Олегівна, доцент, кандидат економічних наук, доцент. 

 

 

 

 

 


