
Дисципліна Фінансовий менеджмент підприємств 

Рівень ВО другий (магістерський)  
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Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінансовий 

менеджмент підприємств» значно підвищиться, якщо здобувач 

вищої освіти попередньо опанував матеріал таких дисциплін як: 

«Економічне управління підприємством», «Глобальна 

економіка» та «Інтелектуальний бізнес», «Інноваційний розвиток 

підприємства», «Біржовий ринок», «Економічна безпека 

підприємства».  

Що буде вивчатися Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

Система забезпечення фінансового менеджменту підприємств. 

Визначення вартості грошей у часі та її використання у 

фінансових розрахунках. Управління грошовими потоками на 

підприємстві 

Управління прибутком підприємств. Управління активами 

підприємств. Вартість і оптимізація структури капіталу 

підприємств. Управління інвестиціями підприємств. Управління 

фінансовими ризиками підприємств. Аналіз фінансових звітів 

підприємств. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування підприємств. Антикризове фінансове управління на 

підприємстві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент підприємств” 

обумовлюється тим, що за період свого існування фінансовий 

менеджмент підприємств значно поширив коло проблем, що 

вивчаються – якщо під час його зародження він розглядав в 

більшості фінансові питання утворення нових фірм і компаній, а 

потім - управління фінансовими інвестиціями і проблеми 

банкрутства, то зараз він включає практично усі напрямки 

управління фінансовою діяльністю підприємства. Вітчизняний 

фінансовий менеджмент характеризується високим динамізмом 

свого методичного апарату, який визначається швидкими 

змінами умов зовнішнього і внутрішнього фінансового 

середовища. За таких умов важливого значення набуває 

підготовка висококваліфікованих фахівців, які б могли вміло 

розпоряджатися активами підприємства, управляти джерелами 

фінансування діяльності, раціонально використовувати 

виробничі ресурси, а саме реалізовувати короткострокові і 

довгострокові цілі розвитку підприємства.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання: 



ПРН2. Уміння здійснювати операції аналізу, класифікації, 

узагальнення та порівняння теоретичних положень різних 

фінансово-економічних парадигм підприємств 

ПРН3. Уміння застосовувати теоретико-методичні та практичні 

інструменти у дослідженні сучасних фінансово-економічних 

процесів та явищ підприємств 

ПРН8. Уміння розробляти інвестиційно-інноваційні плани 

розвитку суб’єктів підприємництва опираючись на вітчизняні 

нормативні документи та враховуючи світовий досвід 

підприємств 

ПРН10.Уміння управляти потоками грошових коштів  

ПРН12.Уміння здійснювати контроль за виконанням бюджетів 

підприємств. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

загальні  

ЗК1. Здатність проводити дослідження та генерувати нові ідеї; 

ЗК2. Здатність працювати автономно та проявляти лідерські 

навички;  

ЗК3. Здатність до застосовування загальнонаукових та 

фундаментальних знань, розуміння предметної області і професії; 

ЗК5. Здатність до мотивації та досягнення спільної мети;  

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел.  

ЗК9. Здатність дотримання вимог охорони праці, збереження 

навколишнього середовища та безпеки життєдіяльності 

підприємств.  

ЗК10.Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та 

дій в новій ситуації.  

ЗК12.Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

спеціальні  

СК1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 

розвитку фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні 

з дослідницькими і управлінськими інструментами для 

здійснення професійної та наукової діяльності підприємств.  

СК3. Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій для діагностики і моделювання фінансової 

діяльності підприємств.  

СК4. Здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування підприємств.  

СК6. Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері 

фінансового, банківського та страхового менеджменту 

підприємств. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 



Семестровий 

контроль 

залік 

 


