
Інформаційна довідка 

 

1. Вид і назва: навчальна дисципліна ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

2. Код: шифр дисципліни ПП В.01  
 

3. Тип: варіативна  

 

4. Рівень: третій (підготовки доктора філософії)  

 

5. Семестр, в якому викладається: 3  

 

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5,0  

 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Т.В. Момот 

 

8. Результати навчання, вміти: використовувати дані бухгалтерського обліку, 

визначати доходи та витрати, здійснювати оптимальну політику фінансування; 

визначати і оцінювати фактори впливу і здійснювати діагностику фінансово-

економічних показників за напрямами діяльності суб’єкту підприємництва; 

визначати майбутню, теперішню вартість грошей за простими та складними 

відсотками; використовувати методичний інструментарій формування реальної 

відсоткової ставки з урахуванням фактора інфляції, оцінки вартості грошових 

коштів з урахуванням фактора інфляції; планувати та прогнозувати притоки 

грошових коштів та їх еквівалентів з операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності; забезпечувати оптимальність фінансової структури капіталу з позиції 

високої кредитоспроможності підприємства; управляти формуванням окремих 

видів оборотних активів певного розміру відповідно до певного обсягу у 

діяльності підприємства; забезпечувати ефективність використання необоротних 

активів; визначати ефективність інновацій, реальних і фінансових інвестицій, а 

також оцінювати варіанти доцільності їх здійснення для прийняття управлінських 

рішень; визначати фактори розвитку кризових явищ на підприємстві; аналізувати 

ефективність операційної, фінансової і інвестиційної діяльності суб’єкту 

господарювання; формувати напрями реалізації антикризової фінансової політики 

підприємства. 

 

9. Дисципліни, на які спирається обліково-звітні системи, податкова система. 

 

10. Зміст: Змістовий модуль 1 Теоретико-методичні засади та інформаційне 

забезпечення фінансового менеджменту. Змістовий модуль 2 Управління 

фінансово-виробничою діяльністю та капіталом суб’єкта підприємництва. 

Змістовий модуль 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб’єкта 

підприємництва.  

 

11. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, обговорення тем, 

дискусійні методи, самостійна робота з навчальною літературою, тестування.  

 

12. Мова навчання: українська  



Information reference 

 

1. Type and title: discipline FINANCIAL MANAGEMENT 

 

2. Code: ПП В.01 

 

3. Type: selective 

 

4. Level: Third 

 

5. Semester when the discipline is delivered: 3th semester 

 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

 

7. Name of lecturer(s): doctor of sciences, prof. T.V. Momot 

 

8. Learning outcomes: use accounting data, determine revenue and expenditure, 

and implement optimal funding policies; to determine and evaluate the factors of 

influence and to carry out the diagnosis of financial and economic indicators in the 

directions of activity of the subject of entrepreneurship; determine the future, present 

value of money for simple and complex interest; use the methodical tool for the 

formation of a real interest rate taking into account the inflation factor, estimating the 

cost of money, taking into account the inflation factor; plan and forecast inflows of cash 

and cash equivalents from operating, investment and financial activities; to ensure the 

optimality of the financial structure of the capital from the position of high 

creditworthiness of the enterprise; manage the formation of certain types of current 

assets of a certain size according to a certain amount in the activity of the enterprise; to 

ensure the efficiency of the use of non-current assets; to determine the efficiency of 

innovations, real and financial investments, as well as to evaluate the feasibility of their 

implementation for making managerial decisions; determine the factors of the 

development of crisis phenomena in the enterprise; to analyze the efficiency of 

operational, financial and investment activity of a business entity; to form directions of 

realization of the anti-crisis financial policy of the enterprise. 

 

9. Disciplines are based on: Accounting and reporting systems, Tax system.  

 

10. Contents: Module 1 Theoretical and methodological foundations and information 

provision of financial management. Module 2 Management of financial and production 

activities and capital of the subject of entrepreneurship. Module 3. Investment activity 

and forecasting activity of the subject of entrepreneurship. 

 

11. Teaching forms and methods: lectures, practical classes, discussion of topics, 

discussion methods, independent work with educational literature, testing. 

 

12. Language of instruction: Ukrainian 

 

  



ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 
 

1. Вид и название: учебная дисциплина ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 
2. Код: шифр дисциплины ПП В.01  
 

3. Тип: вариативная  

 

4. Рівень: третий (подготовка доктора философии)  

 

5. Семестр, в котором преподается: 3  

 

6. Количество кредитов ЄКТС: 5,0  

 

7. Лектор (викладач): д.э.н., проф. Т.В. Момот 

 

8. Результаты обучения, уметь: использовать данные бухгалтерского учета, 

определять доходы и расходы, осуществлять оптимальную политику 

финансирования; определять и оценивать факторы влияния и осуществлять 

диагностику финансово-экономических показателей по направлениям 

деятельности субъекта предпринимательства; определять будущую, нынешнюю 

стоимость денег по простым и сложным процентам; использовать методический 

инструментарий формирования реальной процентной ставки с учетом фактора 

инфляции, оценки стоимости денежных средств с учетом фактора инфляции; 

планировать и прогнозировать приток денежных средств и их эквивалентов с 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности; обеспечивать 

оптимальность финансовой структуры капитала с позиции высокой 

кредитоспособности предприятия; управлять формированием отдельных видов 

оборотных активов определенного размера в соответствии с определенного 

объема в деятельности предприятия; обеспечивать эффективность использования 

внеоборотных активов; определять эффективность инноваций, реальных и 

финансовых инвестиций, а также оценивать варианты целесообразности их 

осуществления для принятия управленческих решений; определять факторы 

развития кризисных явлений на предприятии; анализировать эффективность 

операционной, финансовой и инвестиционной деятельности субъекта 

хозяйствования; формировать направления реализации антикризисной 

финансовой политики предприятия. 
 

9. Дисциплины, на которые опирается Учетно-отчетные системы. Налоговые 

системы. 

 

10. Содержание: Содержательный модуль 1 Теоретико-методические основы и 

информационное обеспечение финансового менеджмента. Содержательный 

модуль 2 Управление финансово-производственной деятельностью и капиталом 

субъекта предпринимательства. Содержательный модуль 3. Инвестиционная 

деятельность и прогнозирования деятельности субъекта предпринимательства. 

 



11. Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, обсуждения тем, 

дискуссионные методы, самостоятельная работа с учебной литературой, 

тестирование. 

 

12. Язык обучения: украинский 

 

 

 

 

  



 


