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ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

4

32

88

кредити ЄКТС
(120 годин)

годин контактна робота з викладачем (16
годин лекцій;
16 годин семінарських занять)

години - самостійна робота

РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

другий

МОВА ВИКЛАДАННЯ

ФОРМА КОНТРОЛЮ

українська

екзамен

магістр
СТАТУС ДИСЦИПЛІНИ

- нормативна для спеціальності 071 «Облік і оподаткування»;
- нормативна для спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
ПЕРЕДУМОВИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

Економіко-математичні методи та моделі, Економіка підприємства, Менеджмент, Фінанси,
Фінанси підприємств, Гроші і кредит
МЕТА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

формування знань суті та механізму управління фінансами, формування теоретичної та
методологічної бази, необхідної для вільного володіння практикою прийняття оптимальних
управлінських рішень і їх аналізу на рівні фінансів підприємницьких структур, регіону та
держави в умовах ринкових відносин
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Модуль 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового менеджменту
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.

Сутність, зміст та механізми фінансового менеджменту
Основи організації і управління фінансами на підприємствах
Системи і методи фінансового менеджменту
Організаційне, інформаційне забезпечення та фінансова звітність як
основне джерело інформації у фінансовому менеджменті
Системи та методи фінансового планування

Модуль 2. Концепції та методичні інструментарії управління фінансововиробничою діяльністю і капіталом суб’єкта господарювання
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
Тема 9.
Тема 10.
Тема 11.
Тема 12.
Тема 13.
Тема 14.

Концепція та методичний інструментарій оцінки вартості грошових
активів в часі
Концепція та методичний інструментарій оцінки фактора інфляції
Управління оборотними активами підприємства
Управління грошовими потоками підприємств
Управління прибутком
Управління капіталом підриємства і оптимізація його структури
Загальна характеристика фінансового ринку та місце ринку цінних
паперів в структурі фінансового ринку
Характеристика облігацій та методи їх оцінки
Характеристика та оцінка акцій, як інвестиційного інструменту
фінансового ринку

Тема 15. Основи управління інвестиційною діяльністю підприємства
Тема 16. Основи антикризового управління
ОЧІКУВАННІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ

-

уміння застосовувати концепції, методи та інструменти фінансового менеджменту для
результативного та ефективного управління організацією;
уміння встановлювати зв’язки між елементами системи управління організації, зокрема, між
системою фінансового менеджменту та іншими компонентами системи управління;
уміння застосовувати навички обґрунтування та управління інвестиційними проектами,
генерування підприємницької ідеї;
уміння планувати фінансову діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах;
уміти організовувати та здійснювати комунікації з представниками різних професійних груп та
в міжнародному контексті;
практикувати використання сучасних інформаційнокомунікаційних технологій в управлінні;
уміння аргументувати власну точку зору в дискусії на основі етичних міркувань, соціальновідповідально;
уміння демонструвати вміння взаємодіяти з людьми та впливати на їх поведінку;
виявляти здатність до саморозвитку, навчання впродовж всього життя та ефективного
самоменеджменту

МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАННЯ

-

традиційні та проблемні лекції;
семінарські заняття;
колективного групового навчання, технологій ситуативного моделювання, технологій
опрацювання дискусійних питань в т.ч. індивідуального.

РЕГЛАМЕНТ ОЦІНЮВАННЯ

Шкала оцінювання з навчальної дисципліни: 100 балів.
Розподіл рейтингових балів за видами навчальної роботи:
- Виконання завдань на семінарських заняттях – ~ 32 балів;
- Складання кожного письмового модульного контролю – всього 28 балів;
- Виконання творчо-пошукового завдання – ~ 20 балів;
- Виконання самостійної роботи студента – ~ 20 балів
Складання екзамену – ~ 100 балів.
Загальна підсумкова оцінка з дисципліни є середньоарифметичною з балів за поточну
успішність та екзамен.
Умови ліквідації заборгованостей з поточної роботи:
перескладання підсумкового модульного контролю студентами, які отримали рейтинговий бал
за модульний цикл, що відповідає незадовільній оцінці, проводиться не пізніше двох тижнів
після атестаційного. Позитивні оцінки з модульного циклу в цілому та його складових не
підвищуються.

За рішенням викладача або кафедри нараховуються заохочувальні бали за
наступні види робіт:
–



за систематичну продуктивну активність під час проведення аудиторних занять;
за виконання завдань підвищеної складності (конкретне значення визначає викладач);
за участь у конференціях, олімпіадах, іншій науковій, методичній роботі тощо.

Підсумкове семестрове оцінювання навчальної роботи студента:
Шкала
оцінювання
ЄKTC
A
B
C
D
E
FX
F

Визначення
Відмінне виконання лише з незначною
кількістю помилок
Вище середнього рівня з кількома
помилками
Загалом правильна робота з певною
кількістю помилок
Непогано, але зі значною кількістю
недоліків
Виконання задовольняє мінімальні
критерії
Можливе повторне складання
Необхідний повторний курс з
навчальної дисципліни

Чотирибальна
національна
шкала
оцінювання

Рейтингова
бальна шкала
оцінювання

Відмінно

90 ≤ RD ≤ 100
82≤ RD < 89

Добре
74≤ RD < 81
64≤ RD < 73
Задовільно
60≤ RD < 63
35≤ RD < 59
Незадовільно

RD < 34

ІНФОРМАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО- МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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