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Дисципліна «Фінансовий менеджмент» спрямована на формування у 
студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо управління 
грошовими потоками, власним й позичковим капіталом, необоротними та 

оборотними активами, прибутком, фінансовими ризиками, реальними й 
фінансовими інвестиціями підприємства, а також внутрішньофірмового 
фінансового прогнозування і планування, аналізу фінансових звітів, антикризового 
фінансового управління підприємством.  

Структура курсу  

Години(лек./ 

сем.)  
Тема  Результати навчання  Завдання  

3/3  

Теоретичні та організаційні 

основи фінансового 

менеджменту  

Знати на рівні новітніх досягнень 

основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здійснювати адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів і методів 

до конкретних ситуацій професійної 

діяльності. Застосовувати поглиблені 

знання у сфері фінансового, 

банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень. 

Обґрунтовувати актуальність 

досліджень, можливість досягнення 

поставлених цілей з урахуванням 

наявних ресурсів, висувати гіпотези, 

аргументувати висновки за 

результатами досліджень.  

Питання, 

тести  

 



3/3  
Система забезпечення 

фінансового менеджменту  

Знати на рівні новітніх досягнень 

основні концепції і методології 

наукового пізнання у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Здійснювати адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів і методів 

до конкретних ситуацій професійної 

діяльності. Доступно і аргументовано 

представляти результати досліджень 

усно і письмово, брати участь у 

фахових дискусіях. Презентувати 

результати власних досліджень 

зокрема, шляхом підготовки наукових 

публікацій і виступів на наукових 

заходах.  

Питання, 

тести  

3/3  

Визначення вартості 

грошей у часі та її 

використання у фінансових 

розрахунках  

Застосовувати поглиблені знання у 

сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для 

прийняття рішень. Обґрунтовувати 

актуальність досліджень, можливість 

досягнення поставлених цілей з 

урахуванням наявних ресурсів, 

висувати гіпотези, аргументувати 

висновки за результатами досліджень. 

Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати 

інформацію, необхідну для вирішення 

професійних та наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування  

Задачі, тести  

3/3  
Управління грошовими 

потоками  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів.  

Задачі, тести  

2/2  
Вартість і оптимізація 

структури капіталу  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. Здійснювати 

діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Задачі, тести  



2/2  Управління активами  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. Відшуковувати,  

обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. Здійснювати 

діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання  

Задачі, тести  

2/2  Управління прибутком  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. Вміти застосовувати 

інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та 

управляти ними. Здійснювати 

діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання. 

Презентувати результати власних 

досліджень зокрема, шляхом 

підготовки наукових публікацій і 

виступів на наукових заходах  

Задачі, тести  

2/2  
Управління фінансовими 

ризиками  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. Здійснювати 

діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Задачі, тести.  



2/2  Управління інвестиціями  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. Здійснювати 

діагностику і моделювання фінансової 

діяльності суб’єктів господарювання.  

Задачі, тести  

2/2  

Внутрішньофірмове 

фінансове прогнозування та 

планування  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Здійснювати діагностику і 

моделювання фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Презентувати результати власних 

досліджень зокрема, шляхом 

підготовки наукових публікацій і 

виступів на наукових заходах.  

  

Питання, 

тести  

2/2  
Аналіз фінансових звітів 

підприємства  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Відшуковувати,  
обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для 

вирішення професійних та наукових 

завдань в сфері фінансів, банківської 

справи та страхування.  

Задачі, тести  

2/2  
Антикризове фінансове 

управління підприємством  

Застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. Обґрунтовувати вибір 

варіантів управлінських рішень у сфері 

фінансів, банківської справи та 

страхування та оцінювати їх 

ефективність з урахуванням цілей, 

наявних обмежень, законодавчих та 

етичних аспектів. Доступно і 

аргументовано представляти 

результати досліджень усно і 

письмово, брати участь у фахових 

дискусіях. Вирішувати етичні дилеми з 

опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності. 

Вміти застосовувати інноваційні 

підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти 

ними. Презентувати результати 

власних досліджень зокрема, шляхом 

підготовки наукових публікацій і 

виступів на наукових заходах.  

  

Задачі, тести  

  

 



Літературні джерела  

1. Аранчій В.І., Томілін О.О., Дорогань-Писаренко Л.О. Фінансовий менеджмент: 
навч. посібник. РВВ ПДАУ. 2021. 300 с.  

2. Верланов Ю. Ю. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник. Вид. 2-ге. 
Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили. 2021. 336 с.  

3. Громова А. Є., Яковенко К. А. Особливості страхування фінансових ризиків в 
Україні. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 285–288.  

4. Дема Д. І., Дорохова Л. М., Віленчук О. М. Фінансовий менеджмент: 
підручник. Житомир: ЖНАЕУ, 2018. 320 с.  

5. Журавльова Т. О. Формування фінансових ресурсів підприємства в умовах 
кризи. Економіка та держава. 2020. № 3. С. 42-45.  

6. Кнейслер О. В., Квасовський О. Р., Ніпіаліді О. Ю. Фінансовий менеджмент: 
підручник. Тернопіль: Економічна думка, 2018. 482 с.  

7. Корнєва Н. О., Барабан Т. В. Системний підхід до управління грошовими 
потоками підприємств. Молодий вчений. 2018. № 5 (57). С. 298–302.  

8. Кошельок Г. Грошові потоки в системі управління діяльністю підприємства. 
Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 5 (16). С. 50–57.  

9. Курков М. С. Модель системи управління фінансами підприємств засобами 
штучного інтелекту. Причорноморські економічні студії. 2020. № 52/2. С. 147-153.  

10. Максімова М. В. Система фінансового менеджменту в умовах розвитку 

цифрової економіки. Ефективна економіка. 2019. № 5. URL: 
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7064.  

11. Нестерова С. Фінансовий менеджмент: практикум. К.: Кондор, 2019. 280 с.  

12. Олійник О. О. Грошові і фінансові потоки в системі фінансового менеджменту 
підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 13-14. С. 32–37.  

13. Основи фінансового менеджменту. Конспект лекцій з дисципліни «Основи 

фінансового менеджменту для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 073 

«Менеджмент» / Уклад.: проф. І.А. Федоренко, проф. Н.О. Власова, ст. викл. А.Б. Макаренко. 
- Харків : НТУ «ХПІ», 2021.  135 с.  

14. Письменна Т. В. Необхідність фінансового менеджменту в контексті 

важливості його об’єктів. Вісник Одеського національного університету. Економіка. Одеса, 
2018. Т. 23, Вип. 3 (68). С. 130–133.  

15. Письменна Т. В. Практика антикризового фінансового управління в умовах 

збитковості економічної діяльності вітчизняних підприємств. Наукові записки Національного 
університету «Острозька академія». Економіка. Острог, 2018. № 9 (37). С. 152–156.  

16. Решетник H. I., Насікан H. I., Клименко О. М., Світлична К. С., Суслова T. О. 

Стратегічний фінансовий менеджмент у діяльності корпорацій. Фінансово-кредитна 
діяльність: проблеми теорії і практики. 2021. № 2(37). С. 134-141.  

17. Ромашко О. М., Бариляк В. О. Теоретичні засади формування механізму 
управління фінансовими ресурсами підприємства. Бізнес Інформ. 2019.№ 5. C. 180-184.  

18. Сердюков К., Тимчук Х. Управління грошовими потоками підприємства. 
Східна Європа: економіка, бізнес т а управління. 2019. Вип. 4 (21). С. 522–527.  

19. Старинець О. Г. Особливості формування та розподілу прибутку підприємств 

зв’язку. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 
2018. Вип. 8. Ч. 1. С. 170-173.  

20. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, О. М. 

Віленчук [та ін.]  Житомир : ЖНАЕУ. 2018. 320 с.  

21. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / Скаско О. І., Майор О. В. [та ін.]   
Львів : Растр-7, 2018.  410 с.  

22. Щербань О., Невдачина О. Теоретичні аспекти визначення сутності та 

структури капіталу підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. Вип. 3 (14). С. 
284–289.  

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7064
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7064


23. Ясинська Д. В., Добровольська О. В. Сучасна парадигма діагностики 
фінансового стану підприємства в період кризи. Економічний простір. 2021. № 166. С. 81–84.  

24. Don M. Chance (2019). Financial risk management: an enduser perspective. World 

Scientific  Books,  World  Scientific  Publishing  Co.  Pte.  Ltd.  URL: 

https://www.amazon.com/FinancialRisk-Management-En d-Users/dp/9811202672.  

25. Titman S., Martin T., Keown A., Martin J. (2018). Financial management: principles 
and applications. 13-th ed. Melbourne: Pearson Australia. 719 р.  

26. Alan C. Shapiro, Paul Hanouna (2019). Multinational Financial Management, 11-th 

Edition. URL:  

https://www.wiley.com/enus/Multinational+Financial+Management%2C+11th+Editionp978111955
9849.  

27. Erasmo Giambona, John R. Graham, Campbell R. Harvey, Gordon M. Bodnar 

(2018). The Theory and Practice of Corporate Risk Management: Evidence from the Field. URL: 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/fima.12232.  
  

  

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  

Заліковий 

модуль 1  

Заліковий модуль  

2  
Заліковий модуль 3  

Письмовий 

екзамен  
Разом  

20  
(8 тиждень)  

20  
(15 тиждень)  

20  
(16 тиждень)  

40  100%  

Усне 
опитування  

під час занять  

–  

5 балів за тему  
– макс. 30 

балів  
Модульна 

контрольна  
робота (теми  
1-6) – макс. 

70 балів  

Усне опитування 

під час занять (7-12 
теми) 5 балів за  
тему – макс. 30 

балів  
Модульна 

контрольна робота,  
тестування з 7 до 

12 теми – 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  
Задачі – макс. по 

25 балів  
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Шкала оцінювання студентів:  

ECTS  Бали  Зміст  

A  90-100  відмінно  

B  85-89  добре  

C  75-84  добре  

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  

  


