
Інформаційна довідка 

1. Вид і назва: Фінансовий менеджмент 

2. Код:  

3. Тип: варіативна 

4. Рівень: третій рівень підготовки (Phd) 

5. Семестр, в якому викладається:  3-й  

6. Кількість кредитів ЄКТС: 5 

7. Лектор (викладач): д.е.н., проф. Кондратенко Н.О. 

8. Результати навчання:  

- знати сучасні технології фінансового менеджменту;  

- уміння визначати критерії та показники ефективності управління фінансами;  

- знати наукові засади формування та використання механізмів фінансового менеджменту;  

- обґрунтовувати потреби у фінансових ресурсах; 

- приймати рішення щодо напрямів здійснення фінансового аналізу; 

- формувати систему організаційного та інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту;  

- досліджувати фінансовий стан системи; 

- знаходити резерви зміцнення фінансового стану системи;  

- здійснювати науковий пошук інформаційних джерел, проводити їх аналіз та визначати 

перспективні напрями досліджень в галузі управління фінансами; 

- проводити економетричний і фінансовий аналіз; 

- використовувати сучасні інформаційні технології при проведенні наукових досліджень у 

галузі управління фінансами; 

- застосовувати фінансове моделювання для розробки прогнозів та  адекватних моделей 

оптимізації фінансових ресурсів системи; 

- прогнозувати грошові потоки і ризики з метою підвищення вартості організації. 

- вміння обирати, обґрунтовувати та використовувати необхідні методи та інформаційні 

технології для збирання та аналізу статистичної інформації щодо управління фінансами; 

- здатність до розробки фінансового плану організації по окремих підсистемах планування та 

напрямах діяльності;  

  - проводити оцінку фінансових ризиків;  

  - обґрунтовувати методи нейтралізації фінансових ризиків та зовнішнього страхування; 

  - проводити оцінку вірогідності банкрутства та виявляти шляхи і механізми його 

запобігання. 

9. Дисципліни, на які спирається: курси циклу загальної підготовки 
10. Зміст: дисципліна Фінансовий менеджмент призначена для аспірантів спеціальності 

073 Менеджмент освітньо-наукової програми доктора філософії. Дисципліна є 

варіативною для аспірантів зазначеної спеціальності і передбачає формування у майбутніх 

науковців вищої кваліфікації сучасного економічного мислення та системи спеціальних 

знань,  теоретико-методологічного обґрунтування і практичного застосування методичних 

підходів, інструментів, методів і моделей у галузі управління фінансами. 

11. Форми та методи навчання: Викладання курсу передбачає застосування 

різноманітних форм і методів навчальної роботи, зокрема, проведення аудиторних та 

практичних занять, виконання індивідуальної контрольної роботи, тощо. Вони спрямовані 

на активізацію самостійної роботи, виховання творчого підходу до вирішення 

професійних завдань. Остаточна оцінка знань студентів з дисципліни екзамен (100 бальна 

система). 

12. Мова навчання: українська  

 



Information reference 

 

1. Type and title: Financial management  

2. Code: 
3. Type: variable 

4. Level: the third level of training (Phd) 

5. Semester when the discipline is delivered: 3 

6. Number of ECTS credits allocated: 5 

7. Name of lecturer(s): doctor of economic Sciences, Professor Kondraatenko N.O.  

8. Learning outcomes:  
- to know modern technologies of financial management; 

- ability to define criteria and indicators of financial management efficiency; 

- to know the scientific principles of the formation and use of financial management 

mechanisms; 

- to substantiate the need for financial resources; 

- to make decisions on the areas of financial analysis; 

- to form a system of organizational and informational support of financial management; 

- to investigate the financial condition of the system; 

- to find reserves for strengthening the financial condition of the system; 

- to carry out scientific research of information sources, to conduct their analysis and to 

identify prospective directions of research in the field of financial management; 

- conduct econometric and financial analysis; 

- to use modern information technologies in conducting research in the field of financial 

management; 

- apply financial modeling to develop forecasts and adequate models for optimizing the 

financial resources of the system; 

- to forecast cash flows and risks in order to increase the cost of the organization. 

- ability to choose, justify and use the necessary methods and information technologies for 

collecting and analyzing statistical information on financial management; 

- ability to develop a financial plan of the organization in individual subsystems of planning 

and activities; 

  - to evaluate financial risks; 

  - to substantiate methods of neutralizing financial risks and external insurance; 

  - to assess the probability of bankruptcy and identify ways and means of preventing it. 

Disciplines are based on: public administration, management and administration 

(organization theory), economic theory, psychology 

9. Contents: discipline «Management and administration» is designed for graduate students 

majoring 073 Management education and research Phd program. The discipline is a 

variation for postgraduate students of the aforementioned specialty and involves the 

formation of advanced scholars of higher qualification in modern economic thinking and 

systems of special knowledge, theoretical and methodological substantiation, and the 

practical application of methodological approaches, tools, methods and models in the 

field of financial management. 

10. Teaching forms and methods: Teaching the course involves the use of various forms 

and methods of educational work, in particular, conducting classroom and practical 

sessions, performing individual tests, and the like. They are directed on activation of 

independent work, education of a creative approach to solving professional tasks. Final 

evaluation of students ' knowledge of the discipline - exam (100 point system)/ 

11. Language of instruction: Ukrainian 

 

 

 



Информационная справка 

1. Тип и название: Финансовый менеджмент 

2. Код: 

3. Тип: вариативная 

4. Уровень: третий уровень подготовки (Phd) 

5. Семестр, в котором преподаётся: 3-й 

6. Количество кредитов ЕКТС: 5 

7. Лектор (преподаватель): д.э.н., проф. Кондратенко Н.О. 

8. Результаты обучения:  

- знать современные технологии финансового менеджмента; 

- умение определять критерии и показатели эффективности управления финансами; 

- знать научные основы формирования и использования механизмов финансового 

менеджмента; 

- обосновывать потребности в финансовых ресурсах; 

- принимать решения относительно направлений осуществления финансового 

анализа; 

- формировать систему организационного и информационного обеспечения 

финансового менеджмента; 

- исследовать финансовое состояние системы; 

- находить резервы укрепления финансового состояния системы; 

- осуществлять научный поиск информационных источников, проводить их анализ и 

определять перспективные направления исследований в области управления финансами; 

- проводить эконометрический и финансовый анализ; 

- использовать современные информационные технологии при проведении научных 

исследований в области управления финансами; 

- применять финансовое моделирование для разработки прогнозов и адекватных 

моделей оптимизации финансовых ресурсов системы; 

- прогнозировать денежные потоки и риски с целью повышения стоимости 

организации. 

- умение выбирать, обосновывать и использовать необходимые методы и 

информационные технологии для сбора и анализа статистической информации по 

управлению финансами; 

- способность к разработке финансового плана организации по отдельным 

подсистемам планирования и направлениях деятельности; 

  - проводить оценку финансовых рисков; 

  - обосновывать методы нейтрализации финансовых рисков и внешнего страхования; 

  - проводить оценку вероятности банкротства и выявлять пути и механизмы его 

предотвращения. 

9. Дисциплины, на которые опираются: курсы цикла общей подготовки 

10. Содержание: дисциплина Менеджмент и администрирование предназначена для 

аспирантов специальности 073 Менеджмент образовательно-научной программы доктора 

философии. Дисциплина является вариативной для аспирантов указанной специальности 

и предполагает формирование у будущих научных работников высшей квалификации 

современного экономического мышления и системы специальных знаний, теоретико-

методологического обоснования и практического применения методических подходов, 

инструментов, методов и моделей в области управления финансами. 

11. Формы и методы обучения: преподавание курса предполагает применение 

разнообразных форм и методов учебной работы, в частности, проведение аудиторных и 

практических занятий, выполнения индивидуальной контрольной работы, и т.п. Они 

направлены на активизацию самостоятельной работы, воспитание творческого подхода к 

решению профессиональных задач. Окончательная оценка знаний студентов по 

дисциплине – экзамен (100 бальная система). 



12. Язык обучения: украинский 

 


