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1. Мета і завдання дисципліни 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» є 



освоєння теоретичних та практичних засад менеджменту фінансів підприємств, 
оволодіння стратегією та тактикою фінансового забезпечення підприємства, 
набуття знань знаходження оптимальних фінансових рішень. 

 Завданнями вивчення дисципліни є: з’ясування сутності фінансового 
менеджменту; оволодіння методами аналізу фінансової звітності, управління 
грошовими потоками на підприємстві, управління прибутком, оборотними та 
необоротними активами, інвестиціями, фінансовими ризиками. 

 
 

2. Результати навчання 
У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен отримати  
Загальні компетентності 

ЗК1. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  
ЗК2. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 
діяльності); 

ЗКЗ. Навички використання інформаційних та  
комунікаційних технологій;  
ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети; 
ЗК5. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів); 
ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність); 
ЗК 9. Здатність удосконалювати й розвивати професійний та 

інтелектуальний рівні.  
ЗК 10. Здатність приймати обґрунтовані рішення 

 

 
Спеціальні компетентності 

СК1. Здатність обирати та використовувати концепції, методи та 
інструментарій менеджменту, в тому числі у відповідності до визначених цілей 
та міжнародних стандартів; 

СК2. Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, 
за якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 
реалізовувати відповідні стратегії та плани;  

СКЗ. Здатність до саморозвитку, навчання впродовж життя та 
ефективного самоменеджменту; 

СК4. Здатність до ефективного використання та розвитку  
ресурсів організації; 
СК5. Здатність створювати та організовувати ефективні комунікації в 

процесі управління; 
СК6. Здатність формувати лідерські якості та демонструвати їх в процесі 

управління людьми; 
СК9. Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, 



приймати ефективні управлінські рішення та забезпечувати їх реалізацію; 
СК10. Здатність до управління організацією та її розвитком. 
СК 11. Здатність до аналізу та управління фінансовими аспектами 

діяльності організації, знання технологій фінансового менеджменту 
СК 12. Здатність приймати оптимальні управлінські рішення в складних 

економічних умовах  
СК 16. Здатність до організації безпеки соціально-економічних систем та 

кадрового складу. 
 

Програмні результати навчання 
ПРН2. Ідентифікувати проблеми в організації та обґрунтовувати методи 

їх вирішення;  
ПРН6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення 

реалізації управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи 
вимоги чинного законодавства, етичні міркування та соціальну 
відповідальність. 

ПРН7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині 
колективу, з представниками різних професійних груп та в міжнародному 
контексті;  

ПРН9. Вміти спілкуватись в професійних і наукових колах державною та 
іноземною мовами; 

ПРН10. Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 
взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 
задач. 

ПРН11. Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування 
власного часу. 

ПРН12. Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 
(підрозділом). 

ПРН15. Здійснювати економічний аналіз господарської та фінансової 
діяльності підприємства і знаходити найбільш оптимальні шляхи організації 
менеджменту бізнес-організацій.  

 
 

3. Політика курсу та академічна доброчесність 
Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлювати наслідки її порушення. 
При організації освітнього процесу в Центральноукраїнському 

національному технічному університеті здобувачі вищої освіти, викладачі та 
адміністрація діють відповідно до: Положення про організацію освітнього 
процесу; Положення про організацію вивчення вибіркових навчальних 
дисциплін та формування індивідуального навчального плану ЗВО; Кодексу 
академічної доброчесності ЦНТУ. 

 
 



 
 

4. Програма навчальної дисципліни 
№ 
з/п Назва теми Кількість 

годин Завдання 

1 2 3 4 
1 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи 

фінансового менеджменту. 
Становлення фінансового менеджменту як 
науки. Сутність фінансового менеджменту.  
Об'єкт і суб'єкт фінансового менеджменту. 
Мета, задачі та функції фінансового 
менеджменту. Механізм реалізації фінансового 
менеджменту. 

10 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Фінансові показники вимірювання рівня 
життя населення. 
Сучасні підходи до управління фінансовими 
взаємовідносинами підприємств. 

2 Тема 2. Система забезпечення фінансового 
менеджменту. 
Підприємство як підсистема національного 
господарства. Цілі та задачі управління 
фінансами підприємства. Організаційне 
забезпечення системи управління фінансами.  
Інформаційне забезпечення процесу управління 
фінансами. Поняття фінансової звітності та її 
значення в ринковій економіці. Вимоги до 
фінансової звітності. Класифікація та склад 
фінансової звітності. 

14 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Вплив облікової політики на фінансову 
звітність підприємства. 
Проблемні питання розкриття інформації 
при формуванні системи фінансової 
звітності. 
Впровадження міжнародних стандартів 
фінансової звітності в Україні. 
 

3 Тема 3. Управління грошовими потоками на 
підприємстві. 
 Поняття, види та значення грошових потоків 
для підприємства. Аналіз грошових потоків 
підприємства. Управління грошовими 
потоками. 
 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Інструменти капіталізації доданої вартості та 
дисконтування грошових потоків у 
корпоративному секторі економіки України. 
Аналіз ефективності управління грошовими 
потоками підприємств в умовах ризику та 
невизначеності. 

4 Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та 
її використання у фінансових розрахунках. 
Вартість грошей і час. Методи визначення 
вартості грошової одиниці. Рентні платежі 
(ануїтети) та їх оцінка. Доходність фінансових 
операцій. Оцінка фінансових активів. 
 

14 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Методика оцінки ануїтетів і цінних паперів. 
Особливості фінансового аналізу найбільш 
важливих груп активів в системі управління 
діяльністю підприємства. 

5 Тема 5. Управління прибутком. 
Прибуток як фінансова категорія. Операційний 
аналіз на підприємстві. Розробка цінової 
політики та її оптимізація на підприємстві.  
Управління використанням прибутку. 
 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Прибуток та рентабельність як детермінанти 
розвитку підприємства. 
Прибуток як складова оцінки капіталізації 
суб’єктів господарювання. 

6 Тема 6. Управління оборотними активами. 
Сутність, структура та роль оборотного 
капіталу. Нормування як метод оптимізації 
оборотних активів. Управління активами. 
 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Методика визначення потреби в оборотному 
капіталі. 
Формування оборотного капіталу 
підприємств в сучасних умовах. 
Прогнозування забезпеченості оборотним 
капіталом підприємства. 

7 Тема 7. Вартість та оптимізація структури 
капіталу. 
Капітал підприємства і його сутність. Види 
капіталу підприємства. Поняття структури 
капіталу. 
 

10 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Похідні фінансові інструменти як форма 
фіктивного капіталу. 
Управління капіталізацією підприємства. 
Напрями підвищення ефективності 



управління власним капіталом банку. 
 

1 2 3 4 
8 Тема 8. Управління інвестиціями. 

Сутність і класифікація інвестицій. Управління 
реальними інвестиціями підприємств.  
Управління фінансовими інвестиціями. 
 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Емісійна діяльність підприємств як основа 
формування зовнішнього інвестиційного 
потенціалу. 
Інвестиційна привабливість підприємств. 
Інструменти управління інвестиційною 
діяльністю підприємств. 

9 Тема 9. Управління фінансовими ризиками. 
Економічний зміст та поняття фінансового 
ризику. Класифікація ризиків. Управління 
фінансовим ризиком. Страхування ризиків. 

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Формалізація фінансових ризиків діяльності 
промислових підприємств в контексті 
управління його вартістю. 
Підходи до аналізу факторів ризику при 
проведенні інноваційних перетворень. 
Організаційні аспекти створення 
інформаційної системи управління ризиками 
підприємства. 

10 Тема 10. Аналіз фінансових звітів.  
Зміст та завдання аналізу фінансової звітності. 
Методи аналізу фінансової звітності. Аналіз 
динаміки і структури активів і пасивів балансу. 
Аналіз Звіту про фінансові результати 
підприємства. Аналіз звіту про рух грошових 
коштів. Аналіз показників ліквідності і 
платоспроможності підприємства. Аналіз 
стійкості економічного зростання підприємства. 
Показники фінансової стійкості і стабільності 
підприємства та їх оцінка. Показники ділової 
активності підприємства. 

16 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Фінансова звітність як інструмент 
фінансового менеджменту. 
Вплив облікової політики на фінансову 
звітність підприємств. 
Особливості формування та використання 
інформації про фінансові результати. 
Фінансова та податкова звітність суб’єктів 
малого підприємництва. 

11 Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове 
прогнозування та планування. 
Місце фінансового планування і прогнозування 
в ринковій економіці. Зміст та задачі 
фінансового планування. Принципи і методи 
фінансового планування.  

12 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Фінансове планування на підприємстві в 
сучасних умовах. 
Планування обсягу реалізації продукції та 
дебіторської заборгованості підприємства. 

12 Тема 12. Антикризове фінансове управління 
підприємством. 
Поняття банкрутства та його правове 
забезпечення. Процедура визнання 
підприємства банкрутом. Методи 
прогнозування банкрутства: західний і 
вітчизняний досвід. Основні напрями 
запобігання банкрутства,фінансова санація. 

14 1. Самостійно опрацювати теоретичний 
матеріал. 
2. Підготувати реферати на теми: 
Прогнозування банкрутства як методу 
оцінки фінансового стану підприємства. 
Запобігання банкрутству підприємства як 
складова сталого розвитку. 
Санаційний аудит як засіб запобігання 
банкрутства підприємства. 
 

 Разом 150  
 

5. Система оцінювання та вимоги 
 
Протягом семестру здобувач може отримати max. 100 балів, у тому числі: 

перший рубіжний контроль – 50 балів, другий рубіжний контроль – 50 балів.   
По поточному контролю здобувач може набрати бали за активність на 
лекційних та практичних заняттях, виявлення рівня підготовки здобувачів із 
зазначеної теми під час опитування, тестування, презентації індивідуальних 



завдань, вирішення практичних задач та кейсів.  
Види контролю: поточний, підсумковий. 
Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю студентів, 

усне опитування, тестовий контроль. 
Форма підсумкового контролю: залік. 
Семестровий залік полягає в оцінці рівня засвоєння здобувачем вищої 

освіти навчального матеріалу на лекційних, практичних, семінарських або 
лабораторних заняттях і виконання індивідуальних завдань за стобальною та 
дворівневою («зараховано», «не зараховано») та шкалою ЄКТС результатів 
навчання. 

Критерії оцінки заліку:  
- «зараховано» – студент має стійкі знання про основні поняття 

дисципліни, може сформулювати взаємозв'язки між поняттями.  
- «не зараховано» – студент має значні пропуски в знаннях, не може 

сформулювати взаємозв'язку між поняттями, що вивчаються в курсі, не має 
уявлення про більшість основних понять дисципліни, що вивчається.  

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
Сума балів 
за всі види 
навчальної 
діяльності 

Оцінка  
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 
для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики для заліку 

90-100 А відмінно    
 

зараховано 
82-89 В добре  74-81 С 
64-73 D задовільно  60-63 Е 

35-59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

не зараховано з можливістю 
повторного складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 
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