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Курс та семестр, у 
якому можливе 

(планується) вивчення 
дисципліни 

Для магістрів: ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»,  
ОПП «Менеджмент» - 1 (5) курс, 1 семестр. ОПП «Управління фінансово-економічною безпекою» 

- 1 (5) курс, 2 семестр 
Факультети, студентам 

яких пропонується 
вивчити дисципліну 

Студентам ЕГ факультету  

Перелік 
компетентностей та 

відповідних результатів 
навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. Здатність використовувати фундаментальні закономірності 
розвитку фінансів у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності. Здатність використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій для діагностики і моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 
Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 
Здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для обґрунтування 
управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. Здатність демонструвати 
поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та страхового менеджменту. Здатність 
здійснювати стратегічне оцінювання фінансового середовища економічного суб’єкту, розробляти та 
реалізовувати фінансову стратегію щодо максимізації ринкової вартості та підвищення 
конкурентоспроможності. 
Результати навчання. Оцінювати сучасний стан фінансів підприємства та приймати обґрунтовані 
рішення. Обирати методи адаптації та напрями використання міжнародних стандартів та нормативів в 
професійній діяльності. Розуміти фундаментальні закономірності розвитку фінансів підприємства та 
використовувати їх у поєднанні з дослідницькими і управлінськими інструментами для здійснення 
професійної та наукової діяльності. Здійснювати діагностику і моделювання фінансової діяльності 
суб’єктів господарювання. Обґрунтувати управлінські рішення у сфері фінансів підприємства та 
оцінювати їх ефективність. Демонструвати управлінські навички у сфері фінансів підприємства. 
Систематизувати та аналізувати інформацію для вирішення професійних та наукових завдань в сфері 
фінансів, банківської справи та страхування. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, 

необхідні для вивчення 
дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни «Бухгалтерський облік  (загальна 
теорія)», «Фінанси підприємств», «Фінансова діяльність суб'єктів господарювання, «Фінансовий 
аналіз», «Фінансовий ринок», Корпоративне та фінансове право», «Фінансова звітність» 

Основні теми 
дисципліни 

32 години лекцій та 32 (16) години практичних занять 
Основні теми лекцій: 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 2. Система 
забезпечення фінансового менеджменту. 3. Управління грошовими потоками на підприємстві. 4. 
Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. 5. Управління 
прибутком. 6. Управління активами. 7. Управління капіталом. 8. Управління інвестиціями. 9. 
Управління фінансовими ризиками. 10. Аналіз фінансових звітів. 11. Внутрішньо фірмове фінансове 
прогнозування та планування. 12. Антикризове фінансове управління підприємством. 
Основні теми практичних занять: 1. Розгляд інформаційно-організаційної системи забезпечення 
підприємства щодо проведення управлінської роботи. 2. Управління  рухом грошових коштів. 3. 
Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. 4. Управління 
прибутком. Управління формуванням витрат і аналіз беззбитковості діяльності підприємства. 5. 
Обґрунтування рішень щодо управління активами СПД. 6. Вартість та структура капіталу. Методи 
визначення вартості та оптимізація структури капіталу. 7. Методи інвестиційного аналізу. Ефективність 
і фінансування інвестицій. 8. Управління фінансовими ризиками. Методологічні основи визначення 
ризиковості проектів. 9. Аналіз фінансових звітів. Використання фінансової математики в аналізі 
фінансових звітів. 10. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування.  
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навч. посібників; 
виконання курсової роботи (для ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування»), робота в 
дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 
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