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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування показників 
Розподіл годин за навчальним планом 

Денна Заочна 

Кількість кредитів: 4 
Лекції: 

16 4 

Модулів:1 Практичні заняття: 

Загальна кількість годин: 120 - - 

Рік вивчення дисципліни за навчальним 

планом: 1 

Лабораторні заняття: 

-  

Семестр: 1-2 
Семінарські заняття: 

16 4 

Тижневе навантаження (год.): 

- аудиторне: 3 

- самостійна робота: 6 

Консультації: 

- - 

Індивідуальні заняття: 

Форма підсумкового контролю: залік - - 

Мова навчання: українська 
Самостійна робота: 

88 112 

 

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ 

Предметом дисципліни «Фінансовий менеджмент» є стратегічне та оперативно-

тактичне управління фінансами підприємств різних організаційно-правових форм та різних 

форм власності, спрямоване на максимізацію фінансових результатів діяльності 

підприємства та максимізацію добробуту власників підприємства.  

Метою вивчення дисципліни є формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок з управління фінансами підприємств. 

Міждисциплінарні зв’язки. Деякі теми дисципліни  «Фінансовий менеджмент» 

тісно пов’язані з такими предметами як: «Управління проєктами та ризиками», «Економічне 

управління діяльністю суб’єктів господарювання», «Економіка і організація інноваційно-

інвестиційного розвитку суб’єктів господарювання» та іншими. 

 

3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати 

навчання: 

1. Знання про: 

– сутність і функції фінансового менеджменту;  

– організацію фінансового менеджменту на підприємстві;  

– стратегію і тактику фінансового менеджменту; 

– організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту; 

– сутність і види грошових потоків підприємства;  

– інструментарій управління грошовими потоками; 

– методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його 

застосування у фінансових розрахунках; 

– організацію та інструментарій управління прибутком;  

– управління формуванням і використанням прибутку;  

– формування і фінансування оборотних активів;  

– сутність капіталу та його роль у діяльності підприємства;  

– форми функціонування капіталу та їхні характеристики;  

– теорії структури капіталу; 

– інструментарій управління інвестиціями на підприємстві;  

– методи нейтралізації фінансових ризиків;  

– методи аналізу фінансових звітів.  

2. Уміння: 



 прогнозувати грошові потоки підприємства;  

 виявляти вплив факторів на кінцевий фінансовий результат підприємства;  

 прогнозувати грошові потоки для забезпечення стабільного функціонування 

підприємств;  

 управляти дебіторською заборгованістю підприємства;  

 управляти запасами підприємства; 

 визначати фінансову ефективність господарюючих суб’єктів, здійсняти 

фінансові розрахунки; 

  володіти методами економічного та фінансового аналізу; 

  застосовувати математичні і статистичні методи до вирішення економічних 

завдань; 

 складати, читати і аналізувати первинні документи підприємств. 

3. Комунікація: 

 донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та 

власного досвіду в галузі професійної діяльності; 

 зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та 

пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які 

навчаються;  

 використання державної мови у професійній діяльності;  

 практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та 

оприлюднення результатів наукової праці. 

4. Автономність та відповідальність: 

 прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує 

застосування нових підходів та прогнозування; 

 ініціювання оригінальних дослідницько-інноваційних комплексних проєктів, 

спрямованих на розв’язання складних соціально значущих проблем, лідерство та 

автономність під час їх реалізації; 

 безперервний саморозвиток і самовдосконалення; 

 здатність до подальшого навчання, яке значною мірою є автономним та 

самостійним. 

 

4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

№ 

з/п 
Назви модулів / тем 
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1. Теоретичні основи 

фінансового 

менеджменту. 

4 2 2    10  

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

   16 

2. Система забезпечення 

фінансового 

менеджменту. 

4 2 2    10    16 

3. Управління 

грошовими потоками 

на підприємстві. 

4 2 2    16       18 

4. Визначення вартості 

грошей у часі та її 

використання у фі-

нансових 

8 4 4    18 4 2 2    20 



розрахунках. 

5.  Управління прибутком 

та активами. 

8 4 4    16       20 

6. Вартість і оптимізація 

структури капіталу. 

4 2 2    14       18 

Проміжний контроль       4       4 

Разом: 32 16 16    88 8 4 4    112 

 

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами 

 

Тема 1.  Теоретичні основи фінансового менеджменту. 

Сутність і принципи фінансового менеджменту. Мета і завдання фінансового 

менеджменту. Функції і механізм фінансового менеджменту.  

Фінансова стратегія, фінансова політика та фінансова тактика. 

 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

Система забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення 

фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

Фінансовий аналіз діяльності підприємства.  

Методи внутрішнього фінансового контролю. Бухгалтерська звітність у системі 

інформаційного забезпечення діяльності підприємства. Основні джерела інформації для 

фінансового аналізу. Бухгалтерський баланс як інструмент аналізу. Загальна оцінка динаміки 

і структури статей бухгалтерського балансу. Основи структури аналітичного балансу. 

Аналітичне групування статей балансу.  

 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві. 

Поняття і значення грошових потоків у діяльності підприємства. Принципи 

управління грошовими потоками підприємства. Методи управління грошовими потоками 

підприємства. Грошові потоки від активів і методи їх вимірювання. Грошові потоки 

кредиторам і акціонерам. Планування грошових потоків.  

 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. 

Методичний  інструментарій оцінки вартості грошей у часі. Процентна ставка.  

Прості проценти. Складні проценти.  Розрахунок майбутньої вартості. Приведена 

(дисконтована) вартість. Невідома процентна (або дисконтна) ставка. Невідома кількість 

періодів нарахування складних відсотків (дисконтування). Ануїтети.  

Облік інфляційного знецінення грошей у прийнятті фінансових рішень. Методичний 

інструментарій оцінки вартості грошових засобів з урахуванням фактора інфляції. 

Методичний інструментарій формування необхідного рівня доходності фінансових операцій 

з  урахуванням фактора інфляції. Методичний інструментарій врахування фактора ризику. 

 

Тема  5. Управління прибутком. 

Економічна сутність і види прибутку  підприємства. Функції і механізм управління 

прибутком підприємства. Оптимізація джерел прибутку. Аналіз розподілу й використання 

прибутку. Аналіз ефективності використання прибутку. Факторний аналіз прибутку від 

реалізації продукції 

Склад і структура активів підприємства. Методи оцінки сукупної вартості активів 

підприємства. Доходність фінансових активів: види та оцінка. Оцінка облігацій з фіксованим 

доходом.  

Управління оборотними активами. Політика підприємства у сфері оборотного 

капіталу. Управління виробничими запасами. Управління дебіторською заборгованістю. 



Вибір політики оперативного управління оборотними активами і короткостроковими 

зобов'язаннями.  

Управління необоротними активами. Політика підприємства в управлінні 

необоротними активами. Управління оновленням необоротних активів. Управління 

фінансуванням необоротних активів.  

 

Тема  6. Вартість і оптимізація структури капіталу. 

Управління капіталом підприємства. Економічна сутність і класифікація капіталу 

підприємства. Функції і механізм управління капіталом підприємства. Основні теорії 

структури капіталу. Оптимізація структури капіталу.  

Методологічні основи оцінки вартості капіталу підприємства. Сутність концепції 

вартості капіталу. Оцінка середньозваженої вартості капіталу підприємства. Моделі оцінки 

вартості зобов'язань підприємства. Управління власним капіталом. Формування і управління 

власним капіталом підприємства. Оцінка вартості власного капіталу. Політика формування 

власних фінансових ресурсів підприємства. Дивідендна політика і можливості її вибору. 

Управління позиковим капіталом. Політика залучення і формування позикового 

капіталу підприємства. Управління залученням банківського кредиту. Забезпечення стійких 

темпів економічного розвитку підприємства. 

 

5.2. Тематика семінарських занять. 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту. 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках. 

Тема 5. Управління прибутком. 

Тема 6. Вартість і оптимізація структури капіталу. 

 

5.3. Організація самостійної роботи студентів. 

Загальний обсяг СРС з дисципліни «Фінансовий менеджмент» становить 88 год. для  

студентів денної форми навчання та 112 годин для студентів заочної форми навчання. 

Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння 

теоретичних знань з дисципліни «Фінансовий менеджмент»: 

 опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з 

використанням конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури; 

 підготовка до семінарських занять;  

 вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання; 

 підготовка рефератів (доповідей); 

 рішення задач; 

 підготовка до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку. 

 

Розподіл годин на виконання СРС 

№з/п Вид самостійної роботи Кількість годин 

  Денна форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Опрацювання лекційного матеріалу 6 2 

2. Підготовка до семінарських занять 14 4 

3. Підготовка до модульного (проміжного) 

контролю 

4 4 

4.  Опрацювання тем, винесених на самостійну 

підготовку, в тому числі конспектування за 

заданим планом 

30 60 

5. Розв’язування задач 28 36 



6. Підготовка рефератів (доповідей) 6 6 

 

Завдання для  індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на 

денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни 

Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених 

до кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим 

у  здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науково-

дослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати 

декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс. 

Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування 

курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra,  Prometheus та 

інших. Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу. 

 

 

6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної 

самостійної роботи 

6.2. Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота 

6.3. Форми підсумкового контролю: залік 

6.4. Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

6.5. Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни 

 

 

7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, 

ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА 

Ноутбук, проєктор 
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