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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Метою освоєння дисципліни є формування у студентів системи теоретичних і практичних знань та навиків управління 

фінансами підприємства, як то розробка фінансової стратегії та політики, розробка інвестиційної та дивідендної політик, 

політики фінансового забезпечення, управління грошовими потоками, капіталом, активами, доходами, прибутком і 

ризиками. Оволодіння стратегією фінансової аналітики, прогнозування та планування, напрацювання практичних навичок 

студентами у питаннях розроблення та використання максимально ефективних методів нейтралізації та мінімізації 

фінансових ризиків, механізму фінансової стабілізації підприємства. Дисципліна орієнована на вивчення сучасних методів 

управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарської діяльності для прийняття оптимальних фінансових рішень, що 

забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності підприємства, підвищення добробуту його 

працівників і власників.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 

(лекції/ 

практичні

) 

Результати навчання Завдання Оцінювання 

1 семестр 

Модуль 1 Теоретичні основи фінансового менеджменту 

Тема 1. 

Теоретико– 

методологіч

ні засади 

фінансового 

менеджмент

у 

2/2 Знати теоретичний інструментарій дисципліни; головні 

вимоги до збору і обробки фінансової інформації; 

концепцію та методичний інструментарій оцінювання 

вартості грошей у часі 

Вміти орієнтуватись в головних концепціях фінансового 

менеджменту; розробити положення про фінансовий 

відділ конкретного підприємства і скласти посадові 

інструкції персоналу фінансового відділу; читати 

фінансову звітність; користуватись різноманітним 

інструментарієм у фінансових розрахунках щодо 

майбутньої і теперішньої вартості грошей 

Аналізувати процес формування та реалізації фінансової 

стратегії та фінансової політики підприємства; майновий 

стан методом читання звітності; ефективність та точність 

фінансових розрахунків 

Розуміти об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту, 

головні компетенції фінансової служби, важливість 

вартості грошей у часі при проведенні бюджетування та 

планування 

Розрізняти функції об’єкта управління, чинники 

зовнішнього та внутрішнього середовища ведення 

бізнесу та його вплив на фінансовий менеджмент 

підприємства, умови складних відсотків та ануїтетні 

платежі 

Застосовувати правила організації фінансового 

управління, знання та вміння при проведенні розрахунків 

в запропонованих задачах 

Вміти працювати в команді, делегувати повноваження, 

розподіляти роботу і вести полеміку 

Використовувати матеріали теми в магістерському 

дослідженні та при працевлаштуванні 

Написання 

тестів 

Рішення 

задач 

Доповідь з 

презентаціє

ю 

Ессе 

Бізнес кейс 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-   5 

балів 

Тема 2.  

Система 

забезпеченн

я 

фінансового 

менеджмент

у 

2/2 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-   5 

балів 

Тема 3. 

Визначення 

вартості 

грошей у 

часі та її 

використанн

я у 

фінансових 

розрахунках 

2/4 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-   5 

балів 

Модуль 2 Управління активами та капіталом підприємства 

Тема 4. 

Управління 

грошовими 

4/4 Знати економічну сутність грошових потоків, капіталу та 

його різновиди; механізм формування і розподілу 

прибутку; економічну сутність значення та класифікацію 

Написання 

тестів 

Рішення 

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 
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потоками на 

підприємстві 

оборотних активів; принципи розробки інвестиційної 

політики 

Вміти класифікувати грошові потоки, оцінювати рівень 

прибутковості підприємства, добирати джерела 

фінансування активів, визначати вартість капіталу, 

класифікувати інвестиційні проекти та формувати 

інвестиційну політику підприємства 

Аналізувати та управляти грошовими потоками у 

відповідності до видів діяльності, прибутковість, 

поточний стан оборотних активів, структуру капіталу, 

інвестиційні проекти 

 Розуміти поняття традиційний та чистий грошовий 

потік, ефекти економічного і фінансового важеля, 

необхідність та механізм нормування активів, місце і 

значення інвестиційної діяльності в бізнесовій діяльності 

Розрізняти господарські операції відповідності до видів 

діяльності та надходжень і витрачань; фактори 

формування прибутку та важелі управління ними; 

оборотні активи за степенем впливу на ліквідність 

підприємства; види залученого капіталу за вартістю 

залучення; фінансові інвестиції за інструментами 

Розраховувати середньозважену вартість капіталу 

Формувати інвестиційний портфель та управляти ним з 

позиції дохідності та ризику 

Застосовувати знання тем модуля при формуванні 

фінансової звітності Використовувати матеріали тем в 

магістерському дослідженні  

Вміти працювати в команді, делегувати повноваження, 

розподіляти роботу і вести полеміку 

задач 

Доповідь з 

презентаціє

ю 

Ессе 

Бізнес кейс 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Тема 5. 

Управління 

прибутком 

2/4 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Тема 6. 

Управління 

оборотним 

капіталом 

2/2 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Тема 7.  

Вартість та 

оптимізація 

структури 

капіталу 

4/2 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Тема 8. 

Управління 

інвестиційн

ою 

діяльністю 

підприємств

а 

2/2 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Модуль 3 Фінансовий аналіз та фінансове планування 

Тема 9.  

Оцінка 

фінансового 

стану та 

фінансове 

планування 

діяльності 

підприємства 

4/4 Знати систему оцінювання фінансового стану, поняття 

ризик та систему фінансових ризиків підприємства, 

сутність та основні елементи антикризового управління 

Вміти користуватись аналітичним інструментарієм, 

досліджувати фінансові ризики,  застосовувати різні 

моделі дослідження кризового стану підприємства 

Аналізувати планові і фактичні показники, комплексно 

фінансовий стан підприємства та прогнозувати 

ймовірність банкрутства та застосовувати кількісну 

оцінку ризикам 

Розуміти складові бізнес-плану, механізми нейтралізації 

ризиків, можливості відновлення платоспроможності 

Розрізняти механізми фінансового прогнозування і 

планування діяльності підприємств, функціональні блоки 

санації підприємства та класифіковувати фінансові 

ризики 

Застосовувати знання тем модуля при проходженні 

переддипломної практики Використовувати матеріали 

теми в магістерському дослідженні  

 

 

Написання 

тестів 

Рішення 

задач 

Доповідь з 

презентаціє

ю 

Ессе 

Бізнес кейс  

Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Тема 10.  

Дохід і ризик 

4/2 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Тема 11. 

Банкрутство й 

управління 

фінансовою 

санацією 

підприємства 

2/2 Тести-5 балів 

Практичне 

завдання -5 

балів 

Самостійна 

робота-5 балів 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час модульних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні текстові 

посилання на використану літературу 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі 

за погодженням із деканом факультету) 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


