
 



СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Стратегія і тактика управління фінансами суб’єктів господарювання» 

 
  

Дисципліна  

«Стратегія і тактика 

управління фінансами 

суб’єктів 

господарювання»  

Галузь знань,  

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

 

Кількість кредитів – 5 галузь знань – 07 Управління та 

адміністрування 
Статус дисципліни 
вибіркова 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових 

модулів – 2 

спеціальність – 072 Фінанси, 

банківська справа та 

страхування 

 

Рік підготовки: 

Денна – I 

Заочна - ІІ 

Семестр:  

Денна – ІІ 

Заочна - ІІІ 

Кількість змістових 

модулів – 2 

рівень вищої освіти – третій 

(освітньо-науковий) 

Аудиторні години - 

Лекції: 

Денна – 15 

Заочна – 6 

Практичні заняття: 

Денна – 15 

Заочна – 6 

Загальна кількість годин – 

150 

 Самостійна робота: 

Денна – 120 

Заочна – 138 

Тижневих годин –  

з них аудиторних –  

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 



2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

«Стратегія і тактика управління фінансами суб’єктів господарювання» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Підготовка кваліфікованих фахівців у галузі фінансів; формування 

знань, аналітичних та практичних навиків у сфері стратегічного управління 

фінансами підприємства. 

 Завданням навчальної дисципліни є формування комплексу знань та 

професійних навичок щодо визначення стратегічних перспективних 

орієнтирів; оцінювання потенційних можливостей підприємства; 

прогнозування розвитку зовнішнього середовища; формування тактики, 

узгодженої зі стратегією розробки фінансової політики, яка перетворює 

стратегію на відкриту декларацію напрямів фінансової діяльності 

підприємства, формування правил та процедур основних напрямів фінансової 

діяльності підприємства, формування правил та процедур реалізації стратегії; 

оволодіти практичними навичками управління вартістю підприємства 

шляхом вибудовування конструктивної фінансової політики. 

          2.2. Передумови для вивчення дисципліни. 

Наявність раніше здобутих знань з дисциплін «Методологія та 

організація наукових досліджень», «Емпіричні методи у наукових 

дослідженнях», «Філософія науки», «Іноземна мова у наукових 

дослідженнях», «Податки і фіскальна політика».  

 

 

3. ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ: 

 

Змістовий модуль 1. Методологія формування фінансової політики 

суб’єктів господарювання 

 

ТЕМА 1.  Теоретичні та організаційні основи формування фінансової 

політики 

 

         Сутність фінансової політики, її мета і завдання. Рівні фінансової 

політики. Роль фінансової політики на державному рівні та рівні суб’єкта 

господарювання. Взаємозв’язок фінансової політики суб’єкта 

господарювання і держави. Міжнародні фінансові стандарти. Фінансова 

стратегія та фінансова тактика.  

Фінансова політика суб’єктів господарювання. Об’єкти і суб’єкти 

фінансової політики. Стратегія і тактика фінансової діяльності суб’єкта 

господарювання. Фінансовий механізм управління фінансовою діяльністю 

суб’єкта господарювання. Фінансова політика підприємства. Фінансова 

політика банків. Фінансова політика страхової компанії. Фінансова політика 



інших фінансових посередників. Особливості фінансової політики органів 

державної влади та місцевого самоврядування. 

Складові фінансової політики суб’єкта господарювання. Політика 

управління капіталом. Інвестиційна політика. Політика управління 

поточними активами та зобов’язаннями. Політика управління 

платоспроможністю. Цінова політика. Політика управління людськими 

ресурсами. Політика управління прибутками. Облікова політика. Податкова 

політика.  

Стратегічні цілі й тактичні завдання. Принципи організації. Етапи 

розробки фінансової політики та параметри її оцінки. Критерії оцінки 

ефективності фінансової політики організації. Фактори, які визначають 

темпи стійкого зростання. 

 Довгострокова фінансова політика. Короткострокова фінансова 

політика в сучасній організації. 

Література: 1; 7; 9; 12. 

 

ТЕМА 2. Стратегія і тактика управління фінансами операційної 

діяльності 
  

Вплив операційної діяльності суб’єкта господарювання на формування 

стратегії і тактики управління фінансами. Управління оборотними активами і 

оборотним капіталом в контексті управління вартістю підприємства. 

Розрахунок тривалості фінансового та операційного циклів, розробка 

політики фінансування оборотного капіталу. Політика управління витратами 

підприємства, її вплив на вартість суб’єкта господарювання. Податкове 

навантаження. Управління податковим навантаженням. Управління 

операційним прибутком. Факторний аналіз чистого прибутку. 

Література: 2; 9; 13; 19.  

 

ТЕМА 3. Стратегія і тактика управління у фінансовій складовій 

діяльності організації 

 

Вплив фінансової діяльності суб’єкта господарювання на формування 

прибутку. Джерела фінансування підприємства, поняття власного і 

інвестованого капіталу. Характеристики джерел інвестованого капіталу. 

Фактори, що визначають структуру капіталу. Критерії оптимізації структури 

капіталу. Дивідендна політика підприємства. Ефективність дивідендної 

політики. 

Література: 2; 9; 13; 19; 25. 

 

 

 

 



Змістовий модуль 2. Стратегічне управління фінансами суб’єктів 

господарювання 

 

ТЕМА 4. Стратегія і тактика управління фінансами інвестиційної  

діяльності  організації 
 

Вплив інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання на управління 

фінансами. Вплив політики управління необоротні активи на вартість 

бізнесу. Особливості інтелектуального капіталу. Сучасні методики 

оцінювання інтелектуальних активів. Механізм управління інтелектуальним 

капіталом. Взаємозв’язок інновацій та вартості бізнесу. Оцінка інвестиційної 

привабливості компанії на основі показників інвестиційного аналізу. 

Література: 2; 9; 13; 19; 24-25.  

 

ТЕМА 5. Модель стратегічного управління фінансами.   

 

Системи стратегічного управління фінансами компанії, їх складові та 

класифікація. Система економічної доданої вартості (Economic value added, 

EVA). Основні показники та принципи управління компанією в системі EVA. 

Система доданої вартості акціонерного капіталу (Shareholder value added, 

SVA), принципи аналізу, основні показники, особливості. Принципи 

побудови системи прибутковості інвестицій на основі потоку грошових 

коштів (Cash flow return on investments, CFROI). Розробка показників оцінки 

стратегії управління фінансами компанії для оперативного управління в 

компаніях. 

Порівняльний аналіз показників результатів діяльності.  

Література: 1; 2; 8; 11; 18; 20; 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Структура залікового кредиту з дисципліни 

«Стратегія і тактика управління фінансами суб’єктів господарювання» 

Денна форма 

Теми 

Кількість годин 

Аудиторні 

години 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Методологія формування фінансової політики 

суб’єктів господарювання 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи 

формування фінансової політики  
6 24 

Тема 2. Стратегія і тактика управління 

фінансами операційної діяльності  
6 24 

Тема 3. Стратегія і тактика управління у 

фінансовій складовій діяльності організації 
6 24 

Змістовий модуль 2. Стратегічне управління фінансами суб’єктів 

господарювання 

Тема 4. Стратегія і тактика управління 

фінансами інвестиційної діяльності організації 6 24 

Тема 5. Модель стратегічного управління 

фінансами 
6 24 

Всього 30 120 

Заочна форма 

Теми 

Кількість годин 

Аудиторні 

години 

Самостійна 

робота 

Змістовий модуль 1. Методологія формування фінансової політики 

суб’єктів господарювання 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи 

формування фінансової політики  
2 27 

Тема 2. Стратегія і тактика управління 

фінансами операційної діяльності  
3 28 

Тема 3. Стратегія і тактика управління у 

фінансовій складовій діяльності організації 
3 28 

Змістовий модуль 2. Стратегічне управління фінансами суб’єктів 

господарювання 

Тема 4. Стратегія і тактика управління 

фінансами інвестиційної діяльності організації 
2 28 

Тема 5. Модель стратегічного управління 

фінансами 
2 27 

 Всього 12 138 

                                              



5. Самостійна робота 

 

 

№ 

п/п 
Тематика 

К-сть годин 

ДФН ЗФН 

1.  
Фінансова політика суб’єктів господарювання. Об’єкти і 

суб’єкти фінансової політики. 
5 6 

2.  
Стратегія і тактика фінансової діяльності суб’єкта 

господарювання. 
5 6 

3.  
Фінансовий механізм управління фінансовою діяльністю 

суб’єкта господарювання. 
5 6 

4.  Етапи розробки фінансової політики та параметри її оцінки. 5 6 

5.  
Дискусійних питань щодо перспектив розвитку 

стратегічного фінансового управління в Україні. 
5 6 

6.  
Вплив операційної діяльності суб’єкта господарювання на 

формування стратегії і тактики управління фінансами.  
5 6 

7.  Політика фінансування оборотного капіталу. 5 6 

8.  Політика управління витратами компанії. 5 6 

9.  Система індикаторів операційної діяльності. 5 6 

10.  
Основні напрями оптимізації витрат суб’єктів 

господарювання. 
5 6 

11.  
Вплив фінансової діяльності суб’єкта господарювання на 

формування прибутку. 
5 6 

12.  Внутрішні і зовнішні джерела фінансування підприємства. 5 6 

13.  
Агресивна, поміркована та консервативна стратегії 

фінансування підприємств. 
5 6 

14.  
Критерії оптимізації структури капіталу. Дивідендна 

політика підприємства. 
5 6 

15.  Фактори, що визначають структуру капіталу. 5 6 

16.  
Вплив інвестиційної діяльності суб’єкта господарювання на 

управління фінансами. 
5 6 

17.  Сучасні методики оцінювання інтелектуальних активів. 5 6 

18.   Механізм управління інтелектуальним капіталом. 5 6 

19.  
Оцінка інвестиційної привабливості компанії на основі 

показників інвестиційного аналізу. 
5 5 

20.  Системи стратегічного управління фінансами компанії. 5 5 

21.  
Система економічної доданої вартості (Economic value 

added, EVA). 
5 5 

22.  Система доданої вартості акціонерного капіталу. 5 5 

23.  
Основні показники та принципи управління компанією в 

системі EVA. 
5 5 

24.  
Оцінка прибутковості інвестицій на основі потоку грошових 

коштів. 
5 5 

Разом 120 138 



6. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

 

У процесі вивчення дисципліни «Стратегія і тактика управління 

фінансами суб’єктів господарювання» використовуються такі засоби 

оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- виступи на наукових заходах; 

- екзамен. 

 

7. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Стратегія і 

тактика управління фінансами суб’єктів господарювання» визначається за 

шкалою оцінювання: 

 

За шкалою 

ТНЕУ 

За 

національною 

шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 Відмінно А (відмінно) 

85–89 Добре В (дуже добре) 

75-84 С (добре) 

65-74 Задовільно D (задовільно) 

60-64 E (достатньо) 

35-59 Незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим   

повторним курсом) 

 

8. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна 

 

 №  Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-5 

2. Індивідуальні завдання для самостійного 

виконання (електронний варіант) 
1-5 
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