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Опис дисципліни 

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» спрямована на формування у студентів 

теоретичних знань, сучасного конструктивного мислення та вироблення практичних навичок 

щодо управління фінансами підприємства різних організаційно-правових форм та форм 

власності за умов ризикового ринкового середовища, розробляти, приймати та реалізовувати 

ефективні фінансові рішення з управління грошовими потоками, капіталом, активами, 

прибутком, фінансовими ризиками із орієнтацією на вирішення нових завдань у сфері 

внутрішньофірмового фінансового планування і прогнозування, бюджетування, контролінгу, 

антикризового фінансового управління. 

Структура курсу 

 

Години 

(лек. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 1. Теоретичні та 

організаційні основи 

фінансового 

менеджменту 

Знати, використовуючи новітні наукові 

напрацювання, сутність, функції, мету і завдання 

фінансового менеджменту. Розуміти значення 

максимізації прибутку і ринкової вартості 

підприємства для реалізації кінцевих інтересів його 

власників у контексті фінансового менеджменту. 

Розуміти стратегію і тактику фінансового 

менеджменту. Досконало вивчити механізм 

фінансового менеджменту.  

Питання, 

тести 

2 / 2 2. Система 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 

Знати на рівні новітніх досягнень методологічні 

основи побудови системи забезпечення фінансового 

менеджменту. Розуміти структуру організаційного 

забезпечення фінансового менеджменту. Вміти 

охарактеризувати інформаційне забезпечення 

фінансового менеджменту.  

Питання, 

тести 
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2 / 2 3. Визначення 

вартості грошей у часі 

та її використання у 

фінансових 

розрахунках 

Застосовувати поглиблені знання у сфері 

визначення вартості грошей у часі. Вміти 

ідентифіковувати фактори, що впливають на зміну 

вартості грошей у часі. Визначати рівень впливу 

інфляції на зміну вартості грошей. За допомогою 

емпірики здійснювати нарахування простих і 

складних процентів. Вміти розраховувати майбутню 

вартість грошей та розуміти процес 

компаундування. Вміти визначати вартість 

ануїтетних платежів. Здійснювати визначення 

теперішньої вартості грошей. Розуміти процес 

дисконтування та вміти визначати суми дисконту, 

чистого дисконтного доходу, теперішню вартість 

ануїтетів, поточну вартість довічної ренти. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 4. Управління 

грошовими потоками 

Здобути навички з управління вхідними та 

вихідними грошовими потоками підприємства. 

Вміти застосовувати в практичній площині методи 

оптимізації його грошових потоків  

Задачі, 

тести 

4 / 4 5. Вартість і 

оптимізація структури 

капіталу 

Застосовувати управлінські навички у контексті 

визначення загальної потреби в капіталі. Розуміти 

особливості формування і використання власного та 

позичкового капіталу.  Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень щодо формування 

власного капіталу й оцінки залучення позичкового 

капіталу при розрахунку середньозваженої вартості 

капіталу, визначенні ефекту фінансового леверіджу. 

Вміти здійснювати управління структурою капіталу 

задля його оптимізації.  

Задачі, 

тести 

2 / 2 6. Управління 

активами 

Обґрунтовувати необхідність управління 

оборотними та необоротними активами. Вміти 

визначати джерела формування оборотних і 

необоротних активів підприємства та способи 

забезпечення їх оптимальної структури. Визначати 

стратегії фінансування оборотних активів.  

Задачі, 

тести 

2 / 2 7. Управління 

прибутком 

Застосовувати управлінські навички у сфері 

формування, розподілу і використання прибутку 

підприємства. Вміти здійснювати аналіз 

беззбитковості та розуміти значення політики 

максимізації прибутку підприємства. Розраховувати 

показник операційного левериджу. Обґрунтовувати 

вибір варіантів дивідендної політики. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 8. Управління 

фінансовими 

ризиками 

Застосовувати поглиблені знання у сфері управління 

фінансовими ризиками. За допомогою емпіричних 

розрахунків здійснювати прогнозування 

ймовірності настання фінансових ризиків. Вміти на 

практиці використовувати економіко-статистичні 

методи оцінки рівня ризику, експертні та аналогові 

методи. Відповідно до реалій здійснювати розробку 

Задачі, 

тести 
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управлінських рішень щодо методів уникнення та 

нейтралізації фінансових ризиків.  

3 / 3 9. Управління 

інвестиціями 

Застосовувати навички у сфері управління 

реальними і фінансовими інвестиціями. Вміти 

розробляти інвестиційні проекти та здійснювати 

їхню оцінку. Вміти оптимально сформувати 

структуру джерел фінансування капітальних 

вкладень. Реалізовувати політику управління 

фінансовими інвестиціями. Розуміти процес 

вкладання коштів у цінні папери, а також  

розміщення на депозитних рахунках. Вміти 

використовувати на практиці різні методи оцінки 

інвестиційного портфеля з урахуванням ризику та за 

необхідності його диверсифіковувати.  

Задачі, 

тести 

2 / 2 10. Внутрішньо-

фірмове фінансове 

прогнозування та 

планування 

Застосовувати управлінські навички у сфері 

внутрішньофірмового фінансового прогнозування 

та планування. Вміти здійснювати складання 

бюджетів (кошторисів) та розраховувати основні 

фінансові показники бюджетів. 

Задачі, 

тести 

2 / 2 11. Аналіз фінансових 

звітів підприємства 

Застосовувати практичні навички у контексті оцінки 

фінансових звітів. Вміти «читати» форми 

фінансової звітності. Розуміти структуру балансу і 

його значення для аналізу фінансового стану 

підприємства. Вміти аналізувати Звіт про фінансові 

результати підприємства, Звіт про рух грошових 

коштів, Звіт про власний капітал. 

Задачі, 

тести 

3 / 3 12. Антикризове 

фінансове управління 

підприємством 

Застосовувати управлінські навички у сфері 

антикризового фінансового управління 

підприємством. Вміти визначати методи 

прогнозування банкрутства підприємства. Вміти 

розробляти систему попередження банкрутства на 

ранніх стадіях. Обґрунтовувати вибір варіантів та 

джерел фінансування санації підприємства у 

контексті антикризового управління.  

Задачі, 

тести 
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Політика оцінювання 

 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 

відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність 

плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. 

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

мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 

тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із 

керівником курсу. 

 

 

Оцінювання 

 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий  

модуль 2 

Заліковий  

модуль 3 

Заліковий  

модуль 4 
Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

Усне опитування під 

час занять (теми 1-

6) – 5 балів за 

тему – макс. 30 

балів. 

Модульна 

контрольна 

робота – макс. 70 

балів 

Усне опитування під час 

занять (7-12 теми) 5 

балів за тему – макс. 30 

балів. 

Модульна контрольна 

робота, тестування – 

макс. 70 балів 

Підготовка КПІЗ – 

макс. 40 балів. 

Захист КПІЗ – макс. 

40 балів. 

Участь у тренінгах – 

макс. 20 балів 

Тестові завдання 

(5 тестів по 5 

балів за тест) – 

макс. 25 балів. 

Пит. 1 – макс. 25 

балів. 

Пит. 2 – макс. 25 

балів. 

Задачі – макс. по 

25 балів 

 

 

Шкала оцінювання студентів: 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 
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D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного 

складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 


