
Анотація навчальної дисципліни  

«Бухгалтерський облік у фінансовому менеджменті» 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми: набуття 

здобувачами теоретичних знань і практичних навичок з використання 

бухгалтерського обліку з метою управління фінансовими ресурсами підприємства та 

побудови системи ефективного використання майна та досягнення визначених топ-

менеджментом цілей; формування цілісної системи знань щодо методології 

підготовки та використання економічної інформації з метою розробки ефективної 

фінансової політики підприємства. У результаті вивчення дисципліни студенти 

повинні засвоїти елементи дослідницької діяльності, принципи організації, 

методику й технології управління фінансами підприємств, навчитися проводити 

авторські дослідження, зокрема, в частині збору інформації, теоретичних посилок та 

робочих гіпотез, вибору методики та методів проведення фінансового аналізу 

міжнародних корпорацій з метою обґрунтування фінансових та інвестиційних 

рішень, оперативної оцінки фінансового стану і результатів діяльності підприємства. 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач 

вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. По завершенні вивчення 

навчальної дисципліни здобувачі повинні: 

- знати: фундаментальні концепції бухгалтерського обліку та їх вплив на 

формування різних політик фінансового менеджменту, методи та підходи 

оригінального мислення з метою формування інноваційних моделей управлінських 

рішень в частині використання ресурсів підприємства та їх фінансового 

супроводження; 

- вміти: розв'язувати складні завдання і проблеми конвергенції облікових знань 

та фінансового механізму, що потребує оновлення та інтеграції знань, часто в умовах 

неповної/недостатньої інформації та суперечливих вимог провадження 

дослідницької та/або інноваційної діяльності, з метою вибору найбільш оптимальної 

моделі управлінського рішення через призму фінансової стратегії діяльності 

підприємства. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. 

Під час професійної діяльності можливість розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми обліку з застосуванням отриманих знань. Втілення в 

професійну діяльність теорій й методів бухгалтерського обліку у фінансовому 

менеджменті. Реалізація набутих компетентностей можлива в економічних агентах 

будь-якої організаційно-правової форми усіх галузей і форм власності. 

4. Зміст навчальної дисципліни за темами:  Основи фінансового 

менеджменту та фінансова політика підприємства; Бухгалтерський облік у системі 

забезпечення фінансового менеджменту підприємства; Управління активами 

підприємства; Капітал підприємства: його вартість та оптимізація структури; 

Управління прибутком підприємства; Управління грошовими потоками на 

підприємстві; Вартість грошей у часі у фінансових розрахунках; Управління 

інвестиціями підприємства; Управління фінансовими ризиками; Аналіз фінансових 

звітів підприємства; Фінансове планування та прогнозування на підприємстві; 

Антикризове фінансове управління на підприємстві. 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання 

навчальної дисципліни, та адреси їх електронної пошти: 



Лежненко Л.І., к.е.н., доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку та 

консалтингу, Lezhnenkoliudmyla@ukr.net 
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