
1. Назва модуля: Фінансовий менеджмент 
2. Код модуля: ФОЕБ_8_ФП.04_4 
3. Тип модуля: обов’язковий  
4. Семестр: 1 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

аудиторні години – 40 (лекції – 20, практичних занять – 20) 
6. Лектор: Білошкурський Микола Васильович – к. е. н., доцент 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: систему інформаційного забезпечення фінансового менеджменту та її 

користувачів; основні напрямки політики управління прибутком підприємства та 
етапи її розробки 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; 

вміти: розробляти оптимальну стратегічну та оперативно-тактичну фінансову 
політику на підприємствах різних організаційно-правових форм та різних форм 
власності, з врахуванням їх фінансового становища та кон'юнктури ринку; 
здійснювати розробку етапів політики управління прибутком за основними 
напрямками з врахуванням стратегічних та оперативно-тактичних цілей 
підприємства, а також проводити контроль за її впровадженням. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
пререквізити: інтелектуальна власність 
кореквізити: бренд менеджмент 
10. Зміст модуля: 
Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. Система 

забезпечення фінансового менеджменту. Управління грошовими потоками на 
підприємстві. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 
розрахунках. Управління прибутком. Управління активами. Вартість і оптимізація 
структури капіталу. Управління інвестиціями. Управління фінансовими ризиками. 
Аналіз фінансових звітів. Внутрішньо-фірмове фінансове прогнозування та 
планування. Антикризове фінансове управління підприємством.  

11. Рекомендована література: 
1. Євтух О. Т., Євтух О. О. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки 

[Текст] : навч. посібник : рек. МОН України для студ. ВНЗ / [рец. О. В. Дзюблюк, 
М. М. Єрмошенко, В. В. Корнєєв [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 
407, [1] с. : іл., табл.+ 1 електрон. опт. диск (СD-ROM).  

2. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник. ; затв. МОН України / наук ред. 
А. М. Поддєрьогін ; МОН України, Київський НЕУ ім. Вадима Гетьмана. – 2-ге 
вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 535, [1] с.  

3. Школьник І. О., Боярко І. М., Сюркало Б. І. Фінансовий менеджмент [Текст] : 
навч. посібник : рек. МОН України як навч. посібник для студ. ВНЗ. – Суми : 
Університетська книга, 2009. – 300, [1] c. 
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота 
13. Методи та критерії оцінювання: 

• Поточний контроль (80%): усне опитування, тестування, індивідуальне 
навчально-дослідне завдання 
• Підсумковий контроль (20%, екзамен): теоретичні питання, задачі, тестові 

завдання 
14. Мова навчання: українська 


