НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ
СИЛАБУС
навчальної дисципліни
« УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
В ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУРАХ»
Шифр та назва
спеціальності
Назва освітньої
програми
Рівень вищої освіти
Статус дисципліни
Обсяг дисципліни
Терміни вивчення
дисципліни
Мова викладання
Передумови вивчення
дисципліни
Мета навчальної
дисципліни
Компетентності,
формування яких
забезпечує навчальна
дисципліна

Програмні результати
навчання

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
Економіка та управління підприємствами
Другий (магістерський)
Вибіркова дисципліна циклу професійної підготовки
4 кредити ЄКТС (120 академічних годин)
Перший курс
Українська
Знання з фінансів, економіки підприємства, менеджменту отримані на
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
Набуття теоретичних знань і практичних навичок щодо управління
фінансовою діяльністю підприємницьких структур
Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у
тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська
система та страхування). Здатність застосовувати економіко-математичні
методи та моделі для вирішення фінансових задач. Здатність застосовувати
сучасне інформаційне та програмне забезпечення для отримання та
обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування.
Здатність складати та аналізувати фінансову звітність.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен
знати:
сутність фінансової діяльності підприємницьких структур та методи
її здійснення;
джерела фінансування поточної та перспективної діяльності
підприємства та їх особливості;
методи оцінки вартості підприємства;
інструментарій оцінки вартості власних та запозичених ресурсів та
ефективності їх використання;
інструментарій стратегічного, поточного та оперативного
планування фінансової діяльності;
методи здійснення фінансового контролінгу.
вміти:
- розробити фінансову структуру підприємства;
оцінити фінансово-економічний стан та кредитоспроможність
підприємства;
оцінити вартість фінансування за рахунок альтернативних джерел
та вибрати раціональний варіант;
розробити політику фінансування підприємств та оцінити її
ефективність;
обґрунтувати стратегію фінансової діяльності;
розробити бюджетну структуру та впровадити систему
бюджетування;
сформувати дієву систему фінансового контролінгу.

Зміст навчальної
дисципліни

Заходи та методи
оцінювання

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів
навчання:
- впроваджувати основні напрямки фінансової діяльності суб'єктів
господарювання, використовувати способи і методи забезпечення їх
ліквідності та фінансової рівноваги ;
- вміти застосовувати методи формування власного та позичкового
капіталу суб'єктів господарювання реального сектору економіки;
- використовувати
на
практиці
економічної
доктрини
самофінансування, методів і форм фінансового контролю;
- впроваджувати у фінансову практику підприємств бюджетування;
- вміти здійснювати аналіз функціонування організації фінансової
діяльності фінансових установ;
- оволодіння навичками управління фінансовою діяльністю державних
і комунальних установ та організацій;
- формувати результати та основні засади організації фінансової
діяльності громадських та інших організацій, що виконують суспільно
корисну діяльність.
Модуль 1. Фінансова стратегія підприємницьких структур
Модуль 2. Управління активами та капіталом суб’єктів
підприємництва.
Модуль 3. Поточне та оперативне планування фінансової діяльності
Модуль 4. Антикризове фінансове управління
Оцінювання модулів 1, 2, 4 здійснюється за результатами виконання
трьох контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання модуля 3 здійснюється за результатами захисту
розрахункового індивідуального завдання.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Підсумкова оцінка навчальної дисципліни визначається як середнє
арифметичне 4-х модульних оцінок за 12-бальною шкалою.
Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах

Усього
Усього годин за навчальним планом
у тому числі:
Аудиторні заняття
з них:
- лекції
- лабораторні роботи
- практичні заняття
- семінарські заняття
Самостійна робота
у тому числі при :
- підготовці до аудиторних занять
- підготовці до заходів модульного контролю
- виконанні курсових проектів (робіт)
- виконанні індивідуальних завдань
- опрацюванні розділів програми, які не
викладаються на лекціях
Семестровий контроль
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Специфічні засоби
навчання
Навчально-методичне
забезпечення

Інформація про
відповідального
виконавця

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного
комплексу, комп’ютерних робочих місць
Основна література:
1. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник для здобувачів ступеня
вищої освіти магістра спеціальності «Облік і оподаткування» освітньопрофесійної програми «Облік і оподаткування» / А.В. Череп, О.В.
Гамова, І.А. Козачок – К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. - 268 с.
2. Фінанси підприємств: навч. посіб. / С. О. Нікола. – Одеса : Одес.
нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, 2020. – 206 с.
3. Фінанси підприємств. Підручник / О.Б. Курило, Л.П. Бондаренко,
О.Й Вівчар, О.М. Чубка - К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. - 340 с.
4. Управління фінансовими активами : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / Ю.
М. Коваленко. - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. - 498 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 131).
5. Управління фінансовими активами : підручник : у 2-х ч. Ч. 2. / Ю.
М. Коваленко. - Ірпінь: Університет ДФС України, 2019. - 442 с. (Серія «Податкова та митна справа в Україні», т. 131)
6. Управління фінансами підприємств : підручник /І.О. Бланк, Г.В.
Ситник, В.С. Андрієць. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Київ: Київ.
нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 792 с.
Інформаційні ресурси:
1. Верховна
рада
України.
Офіційний
сайт.
URL:
http://www.rada.gov.ua
2. Урядовий портал. Офіційний сайт. URL: http://www.kmu.gov.ua
3. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України. Офіційний сайт. URL: http://www.me.gov.ua
4. Державна служба статистики України. Офіційний сайт. URL:
http://www.ukrstat.gov.ua
5. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку
України. Офіційний сайт. URL: www.smida.gov.ua/emitents
6. Українськаі інвестиційна газета. Офіційний сайт.
URL:
www.investgazeta.net
Факультет: економіки і менеджменту
https://nmetau.edu.ua/ua/mfac/i1007
Кафедра: економіки та підприємництва ім. Т.Г. Беня
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028
Провідний викладач:
ДОВБНЯ СВІТЛАНА БОРИСІВНА

посада: професор
науковий ступінь: доктор економічних наук
вчене звання: професор
тел. (0562) 47-18-4738 067 563 42 50
E-mail: ecopro@ua.fm
Інтернет-сторінка
на сайті НМетАУ:
https://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2028/p-2/e214
Робоче місце: кім. Б-509
Оригінальність дисципліни: авторський курс
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