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1. Мета опанування дисципліни: оволодіння студентами базовими знаннями
з теорії і практики управління фінансами підприємств, формування вміння управляти
операційною та інвестиційною діяльністю, пошук оптимальних фінансових рішень.
2. Завдання: вивчення змісту та завдань фінансового менеджменту, питань
управління оборотними активами підприємства, оптимізації фінансової структури
капіталу, оцінки підприємницьких ризиків, управління прибутком, портфелем цінних
паперів, фінансовим станом підприємства, дивідендної та інвестиційної політики.
3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
сутності, змісту та завдань фінансового менеджменту на підприємстві;
змісту етапів процесу управління фінансовими потоками на підприємстві;
основних прийомів планування фінансової діяльності підприємства;
методів управління капіталом підприємства;
особливостей та методів управління залученими та запозиченими коштами на
підприємстві;
методів управління активами підприємства;
інструментарію інтегрованого та збалансованого управління активами та
пасивами підприємства;
сутності хеджування ризиків на підприємстві;
проблемних питань та сучасних тенденцій розвитку методології та
інструментарію фінансового менеджменту.
застосування знань і розумінь:
формувати та обґрунтовувати стратегію управління прибутковістю та ризиками
на підприємстві;
раціонально організовувати процес управління фінансовими потоками та
фінансової діяльністю підприємства;
складати стратегічний та оперативний плани діяльності підприємства;
обирати оптимальний варіант формування ресурсної бази підприємства;
формувати ефективну структуру активів підприємства;
застосовувати методи інтегрованого управління активами і пасивами на
підприємстві;
визначати доцільність та ефективність застосування фінансових інструментів
управління;
обґрунтовувати та приймати самостійні рішення, здійснювати наукові
дослідження у сфері управління фінансової діяльністю підприємства.
4. Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Організація фінансового менеджменту

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
Тема 3. Управління грошовими потоками
Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових
розрахунках
Тема 5. Управління прибутком
Тема 6. Управління активами
Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу
Змістовий модуль 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства
Тема 8. Управління інвестиціями
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Тема 10. Аналіз фінансових звітів
Тема 11. Внутрішньофірмове прогнозування і планування
Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві
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