АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Управління фінансовою санацією підприємства
Банкрутство в умовах ринкової економіки є наслідком незадовільного
управління підприємством, нехтування впливу різноманітних факторів
мікро- і макросередовища, а тому правомірно розглядається як плата за
економічну свободу у виборі напрямку господарської діяльності, ринків
збуту, у ціноутворенні, наймі робочої сили. Банкрутство і ліквідація
підприємства – це не тільки збитки для його акціонерів, кредиторів,
виробничих партнерів, споживачів продукції, а й зменшення податкових
надходжень у бюджет, а також збільшення безробіття, що, у свою чергу, є
одним із факторів макроекономічної нестабільності. Вирішення сукупності
проблем для виведення підприємства з кризового становища безпосередньо
пов’язано з комплексом заходів і інструментарію, який називається системою
санаційних заходів.
На вимогу часу запроваджено навчальну дисципліна “Управління
фінансовою санацією підприємств” яка входить до складу нормативних
навчальних дисциплін підготовки студентів магістрів зі спеціальностей
«Облік і оподаткування» та «Фінанси і кредит».
Предметом вивчення дисципліни є система фінансово-економічних
відносин, які виникають у процесі антикризового фінансового управління
підприємством, санації, реорганізації, банкрутства та ліквідації суб’єктів
господарювання.
Метою дисципліни є формування системи знань з методології та
практичного здійснення фінансової санації, банкрутства підприємств,
фінансового забезпечення ліквідаційних процедур.
У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні завдання:
- вивчення сутності, методів, правил і механізмів фінансової санації,
банкрутства та ліквідації підприємств;
- вивчення форм і методів державної фінансової підтримки санації
суб’єктів господарювання;
- набуття навичок проведення досудової санації;
- опанування комплексу питань, пов’язаних із санацією підприємств у
судовому порядку;
- проведення санаційної реструктуризації суб’єктів господарювання.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
- основні поняття фінансової санації;
- оцінювання санаційної спроможності підприємства;
- методи, правила та умови фінансування санації;
- методи державної фінансової підтримки санації підприємств;
- економіко-правові аспекти банкрутства та ліквідації підприємств;
- механізми
проведення
санаційної
реструктуризації
та
реорганізації.
Програмні результати навчання:
- розраховувати показники ефективності санації;

- здійснювати розшифрування кредиторської заборгованості за
окремими контрагентами, обсягами заборгованості та строками
погашення;
- визначати рівень ризику санаційних заходів;
- здійснювати
поглиблений
аналіз
фінансового
стану
підприємства;
- систематизувати причини фінансової кризи;
- складати план фінансового оздоровлення підприємства.

АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Фінансовий менеджмент
Метою є необхідність набуття студентами теоретичних знань
практичного застосування у професійній діяльності, формування системи
знань з управління фінансами, визначення стратегії і тактики фінансового
забезпечення суб`єктів господарювання.
Завданнями є вивчення сутності та методологічних основ фінансового
менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування
інструментів антикризового управління підприємством, оволодіння
сучасними прийомами здійснення управління фінансами в сучасних умовах
національного господарства, набуття навичок управління грошовими
потоками, прибутком, інвестиціями, активами, оволодіння методикою
вивчення вартості капіталу та з`ясування способів оптимізації його
структури.
Предметом є рух фінансових ресурсів в процесі здійснення фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
- теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту;
- складові системи забезпечення фінансового менеджменту;
- методи управління грошовими потоками на підприємстві;
- способи визначення вартості грошей у часі та фактори, що
впливають на зміну їх вартості у часі;
- особливості управління прибутком, активами та капіталом;
- способи та методи оцінки здійснення інвестицій;
- особливості управління фінансовими ризиками;
- основи внутрішньофірмового планування та прогнозування;
Програмні результати навчання:
- здійснювати управління грошовими потоками на підприємстві від
різних видів фінансово-господарської діяльності;
- оцінювати вартість грошей в часі під впливом певних факторів;
- формувати стратегії фінансування оборотних активів та
здійснювати управління ними;
- визначати вартість і вміти оптимізувати структуру капіталу;
- оцінювати інвестиційні проекти, враховуючи ступінь ризику при
цьому;
- аналізувати фінансову звітність та розраховувати планові
фінансові показники та здійснювати оцінку ймовірності банкрутства
підприємства.

АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Бюджетний менеджмент
Високий динамізм соціально-економічних процесів в Україні на
сучасному етапі ускладнює вимоги до підготовки фахівців економічного
спрямування. Крім теоретичних знань, важливе місце відводиться
практичним навичкам економічної роботи.
Оскільки бюджет є головним фінансовим планом держави, джерелом
необхідних коштів для виконання державою своїх функцій та джерелом
фінансового забезпечення розвитку економіки, оскільки державі постійно
доводиться вирішувати проблему розподілу обмежених фінансових ресурсів
за багаточисленними можливими напрямками їх використання, остільки
бюджетний менеджмент набуває в сучасних умовах надзвичайної ваги.
Бюджетний менеджмент покликаний вирішувати проблеми ефективного
управління бюджетом, починаючи з раціоналізації бюджетного процесу,
оптимізації джерел бюджетних надходжень і видатків до поліпшення
діяльності органів виконавчої та законодавчої влади у бюджетній сфері.
В курсі навчальної дисципліни "Бюджетний менеджмент"
розглядається система економічних відносин щодо формування та
використання централізованого фонду грошових коштів, що формується в
наслідок розподілу і перерозподілу валового національного продукту на
макроекономічному рівні.
Предметом вивчення навчальної дисципліни "Бюджетний менеджмент"
є держава і розподільчі процеси в період ринкових відносин, необхідність та
потреба ефективного управління бюджетними коштами країни, значення,
роль та місце органів оперативного управління бюджетом в системі органів
центральної виконавчої влади.
Метою дисципліни є поглиблення системи знань з теорії та практики
організації бюджетного процесу.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
- сутність бюджетних ресурсів і джерел їх формування,
- особливості організації бюджетного процесу;
сутність та призначення фінансового контролю, його роль у виконанні
бюджету.
Програмні результати навчання:
- поглиблення навиків проведення фінансових розрахунків;
- оволодіння методами фінансового планування і прогнозування
бюджетних показників;
- оволодіння навиками складання, розгляду та затвердження бюджетної
звітності, веденням бухгалтерського обліку бюджетних коштів.

АНОТАЦІЯ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Податковий менеджмент
Мета полягає у наданні студентам теоретичних знань та практичних
навичок з питань податкової діяльності необхідних майбутнім спеціалістам
для здійснення управління в сфері оподаткування. Вирішення проблем
ефективного адміністрування податків, забезпечення високого рівня
податкової свідомості та ефективного управління податковим процесом
потребують якісного вдосконалення оподаткування.
Завдання:
- розглянути теоретичні, методологічні і методичні основи організації
податкового менеджменту;
- оволодіти законодавчими актами, діючими інструкціями та
нормативними актами в сфері оподаткування;
- вивчити методику проведення податкових перевірок;
- ознайомитись з основними видами та методами податкового
контролю;
- вивчити порядок адміністрування загальнодержавних та місцевих
податків та зборів;
- поглиблено вивчити податкове законодавство;
- набути навичок організації податкової роботи.
Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач:
- зміст податкового адміністрування податків та зборів;
- понятійно-категоріальний апарат, що застосовується в теорії
оподаткування;
- методологічні основи організації податкової роботи;
- методи податкового контролю;
- техніку проведення податкових перевірок та проведення податкових
заходів щодо стягнення податкового боргу.
Програмні результати навчання:
- застосовувати законодавчі акти, діючі інструкції та нормативні акти в
сфері оподаткування;
- проводити податкові перевірки;
- управляти податковим процесом;
- застосовувати різні методи адміністрування загальнодержавних та
місцевих податків та зборів;
- приймати управлінські рішення, щодо податкового адміністрування.

