
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП 2; 

2. Назва: Фінансовий менеджмент; 

3. Тип:  обов’язковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 (5); 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1 (9); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада:     Ляхович О.О., к.е.н., доцент  
9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- здійснювати управління грошовими потоками, прибутком, інвестиціями,  фінансовими 

ризиками, активами, капіталом та зобов'язаннями підприємства;  

- аналізувати фінансові звіти відповідно до потреб фінансового управління;  

- розраховувати рівень загрози банкрутства;  

- використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання;  

- застосовувати управлінські навички та приймати обґрунтовані рішення у сфері фінансів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси підприємств», 

«Аналіз господарської діяльності», «Фінансовий аналіз», «Інвестування». 

12. Зміст курсу: 
1. Сутність та система забезпечення фінансового менеджменту.  

2. Механізм управління грошовими потоками на підприємстві та визначення вартості грошей у часі.  

3. Управління прибутком.  

4. Управління активами.  

5. Вартість і оптимізація структури капіталу.  

6. Управління інвестиціями.  

7. Управління фінансовими ризиками. 

8. Аналіз фінансових звітів.  

9. Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування та планування.  

10. Антикризове фінансове управління на підприємстві.  

11. Фінансовий менеджмент у сфері водного господарства та природокористування.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Фінансовий менеджмент : підручник / за заг. ред. Т.А. Говорушко.  Львів: Магнолія 2006, 

2014. 344 с.  

2. Фінансовий менеджмент: підручник / за заг. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. 2-ге вид., 

перероб. Київ : КНЕУ, 2017. 534 с. 

3. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / за заг. ред. І. О. Школьник та В. М. 

Кремень. Суми, 2014. 427 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. практичних занять, 78 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, впровадження кейс-методів, 

індивідуальне науково-дослідне завдання - курсова робота, використання мультимедійних 

засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці 1 семестру. 

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

Оцінювання курсової роботи (100 балів): виконання та захист. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                              Л. В. Мельник, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE  
1. Code: PP 2; 

2. Title: Financial management; 
3. Type: compulsory; 

4. Higher education level: the second; 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1(5); 

6. Semester when the discipline is studied: 1 (9); 

7. Number of established ECTS credits: 4; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Liakhovych O.O., Ph.D., 

associate professor 

9. Results of studies: after studying this discipline student should be able to:  

-  management of cash flows, profits, investments, financial risks, assets, capital and obligations of 

the enterprise;  

-  analysis financial statements in accordance with the needs of financial management;  

-  calculate the level of threat of bankruptcy;  

-  use theoretical and methodological tools for diagnosis and modeling of financial activities of 

economic entities;  

-  apply management skills and make informed decisions in the field of finance.  

10. Forms of organizing classes: study lessons, independent work. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
«Business Finance», «Analysis of Economic Activity», «Financial Analysis», «Investing»; 

12. Course contents:  
1. The essence and system of financial management. 

2. The mechanism of cash flow management in the enterprise and determining the value of money over time. 

3. Profit management. 

4. Asset management. 

5. Cost and optimization of capital structure. 

6. Investment management. 

7. Financial risk management. 

8. Analysis of financial statements. 

9. Internal firm financial forecasting and planning. 

10. Anti-crisis financial management at the enterprise. 

11. Financial management in the field of water and environmental engineering 

13. Recommended educational editions: 
1. Finansovyi menedzhment : pidruchnyk / za zah. red. T.A. Hovorushko.  Lviv: Mahnoliia 2006, 

2014. 344 s.  

2. Finansovyi menedzhment: pidruchnyk / za zah. red. prof. A. M. Poddierohin. 2-he vyd., pererob. 

Kyiv : KNEU, 2017. 534 s. 

3. Finansovyi menedzhment : navchalnyi posibnyk / za zah. red. I. O. Shkolnyk ta V. M. Kremen. 

Sumy, 2014. 427 s. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
22 hours of lectures, 20  hours of practical training, 78 hours of independent work.  

Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of a problem lecture, the introduction of case studies, 

individual research assignment - course work,  the use of multimedia presentations. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale: 

Final control (40 points):  exam test at the end of the 1st semester. 

Current control (60 points): testing, survey, implementation of independent work. 

16. Language of teaching:  Ukrainian. 
 
Head of the department                                          L.V. Melnik, Ph.D., associate professor 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


