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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності
надання студентам поглиблених знань із питань фінансового
управління підприємствами різних організаційно-правових форм та
різних форм власності в умовах ринкової економіки, формування
теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння
сучасними методиками стратегічного та оперативно-тактичного
фінансового менеджменту, а також опанування основних підходів
щодо вибору, обґрунтування та реалізації найбільш ефективних
фінансових рішень у процесі управління
2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких
набуде студент після опанування даної дисципліни)
У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
‒
сутність, методологію, інструментарій та принципи фінансового
менеджменту;
‒
систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту та
її користувачів;
‒
основні напрямки політики управління прибутком підприємства та
етапи її розроблення в межах стратегічного та оперативно-тактичного
фінансового менеджменту;
‒
особливості визначення вартості всіх елементів капіталу
підприємства та вплив структури капіталу на його вартість;
‒
основні напрямки політики управління активами підприємства та їх
особливості при використанні стратегічного та оперативно-тактичного
фінансового менеджменту;
‒
оптимальні напрямки інвестиційної політики підприємства та

особливості управління реальними і фінансовими інвестиціями;
‒
сутність, цілі, завдання та методи фінансового планування і
прогнозування;
‒
основні напрямки політики антикризового фінансового управління
підприємством, внутрішні та зовнішні механізми його фінансової
стабілізації.
У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
‒
застосовувати методичні підходи та інструментарій фінансового
менеджменту в процесі управління підприємством;
‒
формувати та ефективно використовувати систему інформаційного
забезпечення для прийняття рішень у процесі управління фінансами
підприємства;
‒
розробляти оптимальну стратегічну та оперативно-тактичну
фінансову політику на підприємствах різних організаційно-правових форм та
різних форм власності з урахуванням їх фінансового становища та
кон'юнктури ринку
‒
здійснювати розроблення етапів політики управління прибутком
підприємства; розробляти основні напрямки політики управління
необоротними та оборотними активами підприємства, використовувати
оптимізаційні моделі для визначення оптимального розміру товарноматеріальних запасів, готової продукції, дебіторської заборгованості та
грошових коштів підприємства;
‒
визначати поелементну вартість капіталу підприємства, його
середньозважену вартість, граничну вартість та оцінювати вплив структури
капіталу на його вартість; самостійно визначати оптимальні шляхи
інвестиційної діяльності, застосовувати методи визначення дохідності
реальних та фінансових інвестицій; застосовувати методичні підходи при
розробленні фінансових планів та прогнозів подальшого розвитку з метою
досягнення як стратегічних, так і оперативно-тактичних цілей;
‒
своєчасно застосовувати зовнішні та внутрішні механізми
фінансової стабілізації підприємства з метою запобігання кризового
фінансового становища на підприємстві.
3. Методи контролю
Підсумковий контроль знань з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
здійснюється у формі іспиту у формі виконання письмових екзаменаційних
завдань.
Екзаменаційний білет складається з п’яти завдань: двох теоретичних
питань, п’яти тестів і двох задач. Теоретичні питання, наведені у білетах,
добираються з тематичного плану дисципліни, лекційного матеріалу,
переліку питань для самостійного вивчення дисципліни, питань для
проведення семінарських занять і самостійної роботи студентів. Основою для
укладання екзаменаційних комплексних задач є задачі, використовувані для

комплексної виробничої ситуації на практичних заняттях, а також задачі, що
розглядалися під час проведення практичних занять.
Поточний міжмодульний контроль здійснюється шляхом опитування
студентів, тестового експрес-контролю, прийняття виконаних завдань та
робіт для практичних занять, самостійної та індивідуальної роботи.
4. Схема накопичення балів по дисципліни, які отримують студенти
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5. Хто викладає дисципліну
Боярко Ірина Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент
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