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Короткий зміст освітнього компоненту: Метою є оволодіння 

теоретичними знаннями з питань фінансового менеджменту та 

набуття практичних вмінь і навичок щодо застосування законів, 

принципів, методів технологій та процедур в управлінні фінансовими 

потоками: набуття вмінь та формування компетенцій, необхідних для 

виконання функцій та реалізації повноважень керівника (фахівця) 

суб'єкта фінансового менеджменту; - узагальнення теоретичних засад 

у сфері управління фінансовими потоками, розуміння основних 

тенденцій та напрямів їх еволюції; визначення суті, законів, принципів і 

механізмів управління фінансовими потоками; опанування основами 

методології, технологіями та процедурами управління фінансовими 

потоками;  оволодіння методами оптимізації фінансових потоків;  

  Загальні характеристики управління фінансовими потоками. 

Управління доходами. Управління витратами. Формування та 

фінансування оборотних активів. Формування капіталу. Управління 

інвестиційними потоками. Моніторинг та аналіз фінансових потоків. 

Планування фінансових потоків та бюджетування.  

 

 

Передумови для вивчення освітнього компоненту: дисципліни 

«Економіка і фінанси підприємств», «Менеджмент», «Фінанси, гроші та 

кредит». 

 

Компетентності:  

mailto:lachkas@ukr.net


Загальні компетентності: ЗК7. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу 

Спеціальні (фахові) компетентності: СК 4. Здатність до ефективного 

використання та розвитку ресурсів організації. СК 7. Здатність 

розробляти проекти, управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість.  

 

Результати навчання: ПРН-4. Обґрунтовувати та управляти 

проектами, генерувати підприємницькі ідеї ПРН13. Вміти планувати і 

здійснювати інформаційне, методичне,  матеріальне, фінансове та 

кадрове забезпечення організації (підрозділу). 

 

Методи навчання,форми та методи оцінювання:  

а) пояснювально-ілюстративні, або інформаційно-перцептивні: 

розповідь, лекція, пояснення, робота з підручником, демонстрування 

відео-файлів та ін.;  

б) метод проблемного викладання (дослідження випадків (case 

studies), рольові ігри та симуляції (імітації певних процесів та явищ);  

в) частково-пошуковий, або евристичний спосіб (в процесі 

розв'язання конкретної проблеми, застосовується одне або кілька 

складних умінь логічного мислення, які утворюють його основний 

зміст);  

г) дослідницький метод – здобувачі самостійно вивчають 

літературу, інші джерела, ведуть спостереження та виміри і виконують 

інші дії пошукового характеру.  

 

 

  Політика оцінювання  

– Політика щодо дедлайнів та перескладання:  

  Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). 

  Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за 

наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

 – Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час 

контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних пристроїв).  

– Політика щодо відвідування:  

   Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за 

яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі 

(змішана форма навчання) за погодженням із керівником курсу.  

    



   Засоби діагностики успішності навчання: індивідуальні завдання, 

питання для поточного контролю, тести, задачі, вправи, питання для 

підсумкового контролю. 

   Контроль в цілому здійснюється у вигляді тестування у 100 

бальній системі. 
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Буча: УГІ, 2007. – 60 с.  
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  Допоміжна література 

7. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками / И.А. Бланк. – Сер.: 

Библиотека финансового менеджера. – К. : Вид-во «Ника-Центр», 
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посіб. / Л. О. Лігоненко, Г.В. Ситник. — К. : КНТЕУ, 2005. — 255 с.  
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