
 
 

 

 

 



 

 
 

                                                              



 

1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 

Всього годин 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів/годин 5/150 5/150 

Усього годин аудиторної роботи 48 12 

в т.ч.:   

  лекційні заняття, год. 16 6 

  практичні заняття, год. 32 6 

 лабораторні заняття, год   

семінарські заняття, год   

Усього годин самостійної роботи 102 138 

Вид контролю іспит іспит 

 

Примітка. 

Частка аудиторного навчального часу студента у відсотковому вимірі: 

для денної форми навчання – 32/68 

для заочної форми навчання –  8/92 

 

2. Предмет, мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1.Предмет, мета вивчення навчальної дисципліни 

Предмет вивчення дисципліни фінансовий менеджмент: економічні, 

організаційні, правові і соціальні питання, що виникають у процесі управління 

фінансовими відносинами суб’єктів господарювання і їх вирішення. 

Мета вивчення дисципліни фінансовий менеджмент полягає в 

поглибленому вивчення теорії і практики управління фінансами підприємств, 

оволодіння стратегією і тактикою фінансового забезпечення підприємства, 

знаходження оптимальних фінансових рішень. 

Вивчення навчальної дисципліни фінансовий менеджмент ґрунтується на 

таких засвоєних навчальних дисциплінах: перелік. 

Інформаційні системи і технології в управлінні організацією 

Менеджмент організацій 

Управління знаннями 

 

Здобуті знання з фінансового менеджменту основою для вивчення наступних 

навчальних дисциплін: проєктний менеджмент 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.Завдання навчальної дисципліни  (ЗК, СК(ФК)) 

Завдання дисципліни «Фінансовий менеджмент»: з’ясування сутності й 

організації фінансового менеджменту; здобуття практичних навичок 

постановки і вирішення завдань ефективного управління формуванням і 

розміщенням капіталу підприємств; оволодіння методами аналізу фінансових 

звітів, фінансового прогнозування для прийняття рішень щодо формування 

прибутку, інвестиційної діяльності. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів 

необхідних компетентностей:  

Загальні 

Здатність до спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності);  (ЗК2);  

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності 

 Здатність встановлювати цінності, бачення, місію, цілі та критерії, за 

якими організація визначає подальші напрями розвитку, розробляти і 

реалізовувати відповідні стратегії та плани  (СК2);  

Здатність до ефективного використання та розвитку ресурсів організації 

(СК4);  

Здатність комплексно розв’язувати задачі управління організаціями із 

застосуванням відповідного програмного забезпечення (СК11). 

2.3. Програмні результати навчання (ПРН) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 

Планувати діяльність організації в стратегічному та тактичному розрізах 

(ПРН5); 

Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу) (ПРН13); 

Створювати цілісну систему успішного управління організацією (у тому 

числі й на міжнародному рівні) з використання інструментів інформаційних 

технологій (ПРН14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Структура навчальної дисципліни 

3.1. Розподіл навчальних занять за розділами дисципліни 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість  годин 

Денна  форма Заочна  форма 

усього у тому числі усього у тому числі 

л лабор інд с.р. л практ інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Розділ 1. Теоретичні, організаційні та математичні основи фінансового 

менеджменту 

Тема 1. Теоретичні 

та організаційні 

основи фінансового 

менеджменту 

8 2 2  4 8 1 1  6 

Тема 2. Система 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту. 

12    12 12    12 

Тема 3. Визначення 

вартості грошей у 

часі та її 

використання у 

фінансових 

розрахунках 

16 4 6  6 16  2  14 

Тема 4. Управління 

грошовими 

потоками 

підприємства 

12    12 12    12 

Разом за розділом 1 48 6 8  34 48 1 3  44 

Розділ 2.Аналіз фінансових звітів та фінансового стану підприємства 

Тема 5. Аналіз 

фінансових звітів 

підприємства 

10 2 4  4 10 1 1  8 

Тема 6. 

Комплексний аналіз 

фінансового стану 

підприємства 

12 2 4  6 12    12 

Разом за розділом 2 22 4 8  10 22 1 1  20 

Розділ 3.Управління інвестиціями та прибутком  підприємства 

Тема 7. 

 Управління 

інвестиціями 

     18 2 8  8 18  1  17 

Тема 8. Управління 

прибутком 

підприємства   

12 2 4  6 12 2   10 

Тема 9. Вартість і 

оптимізація 

структури капіталу. 

12    12 12    12 

Тема 10. Ризик і 

прибутковість  

12    12 12    12 

Тема 11. Прийняття 

інвестиційних 

рішень 

12    12 12    12 



Разом за розділом 3 66 4 12  50 66 2 1  63 

Розділ 4.Управління банкрутством та санацією підприємства 

Тема 7. Управління 

банкрутством та 

фінансовою 

санацією 

підприємства 

14 2 4  8 14 2 1  11 

Разом за розділом 4 14 2 4  8 14 2 1  11 

Усього  годин 150 16 32  102 150 6 6  138 

 

3.3.Лекційні заняття  

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною 

програмою  

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи 

фінансового менеджменту 

Сутність фінансового менеджменту. Об’єкт і 

суб’єкт фінансового менеджменту. Мета, задачі та 

функції фінансового менеджменту. Стратегія та 

політика фінансового менеджменту.  

2 1 

2 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 

0 0 

3 Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її 

використання у фінансових розрахунках  

Проценти, види процентних ставок. Нарощення за 

простими процентними ставками. Дискотування. 

Складні проценти: розрахунки зі складними 

процентними ставками, операції із складною 

обліковою ставкою. 

4 0 

4 Тема 4. Управління грошовими потоками 

підприємства 

Економічна сутність грошового потоку 

підприємства і класифікація його видів. Процес 

управління грошовими потоками підприємства. 

Методи оптимізації грошових потоків підприємства 

0 0 

5 Тема 5. Аналіз фінансових звітів підприємства 

Сутність та завдання фінансових звітів та їх 

значення в ринковій економіці. Вимоги до фінансової 

звітності. Способи оброблення фінансової 

інформації. Складові фінансової звітності. 

2 1 

6 Тема 6. Комплексний аналіз фінансового стану 

підприємства. Завдання та види аналізу. Методи 

2 0 



аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз 

фінансового стану за допомогою розрахунку 

фінансових коефіцієнтів. 

7 Тема 7. Управління інвестиціями 

Сутність та види фінансових інвестицій: облігації, 

акції. Оцінка доходності фінансових активів. 

Основні підходи до визначення вартості фінансових 

активів. Портфель цінних паперів. 

2 0 

8 Тема 8. Управління прибутком підприємства  

Сутність, мета та основні завдання управління 

прибутком підприємства.  Сутність та мета 

управління витратами підприємства.  Операційний 

аналіз на підприємстві. Механізм операційного 

важелю.  Політика управління розподілом прибутку 

2 2 

9 Тема 9. Вартість і оптимізація структури капіталу. 

Фінансування діяльності підприємства: основні 

поняття і категорії. Традиційні методи 

короткострокового і середньострокового 

фінансування. Управління капіталом підприємства. 

Економічна сутність і класифікація капіталу 

підприємства. Функції і механізм управління 

капіталом підприємства. Сутність концепції 

вартості капіталу.  

0 0 

10 Тема 10. Ризик і прибутковість  

Ризик і прибутковість фінансових активів. Норма 

прибутку. Середнє квадратичне відхилення. 

Очікувана та фактична прибутковість.  

0 0 

11 Тема 11. Прийняття інвестиційних рішень 

Врахування інфляції. Використання реальної або 

номінальної ставки. Переваги і недоліки 

використання реальних цінностей та реальної норми 

прибутку: витрати та вигоди, які впливають на 

різні ставки. Інфляція.  

0 0 

12 Тема 12. Управління банкрутством та фінансовою 

санацією підприємства 

Поняття банкрутства та його правове 

забезпечення. Система банкрутства підприємств в 

ринковій економіці західних країн. Процедура 

визнання підприємства банкрутом. Методи 

прогнозування банкрутства. Напрями запобігання 

банкрутства, фінансова санація. 

2 2 

Усього годин 16 6 

3.4.Практичні (лабораторні, семінарські) заняття  

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною 

програмою 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1. Теоретичні та організаційні основи 2 1 



фінансового менеджменту 

2 Тема 2. Система забезпечення фінансового 

менеджменту. 

Методи внутрішнього фінансового контролю. 

Бухгалтерська звітність у системі інформаційного 

забезпечення діяльності підприємства. Аналітичне 

групування статей балансу. 

0 0 

3 Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її 

використання у фінансових розрахунках. 

Розрахунки з простими відсотковими ставками.  

Проведення розрахунків із складними процентами. 

Складні проценти: розрахунки зі складними 

процентними ставками, операції із складною 

обліковою ставкою. 

6 2 

4 Тема 4. Управління грошовими потоками 

підприємства 

Ефективне управління грошовими потоками. Склад 

грошових потоків підприємства. Принципи 

управління грошовими потоками. Вплив аналізу 

грошових потоків на фінансові показники діяльності 

підприємства. Прямий і непрямий методи обліку 

грошових потоків підприємства. Цілі оптимізації 

грошових потоків. Методи оптимізації дефіцитного 

грошового потоку. 

0 0 

5 Тема 5. Аналіз фінансових результатів підприємства 

Способи оброблення фінансової інформації. Складові 

фінансової звітності. 

4 1 

6 Тема 6. Комплексний аналіз фінансового стану 

підприємства. Аналіз фінансового стану за 

допомогою розрахунку фінансових коефіцієнтів 

4 0 

7 Тема 7. Управління інвестиціями 

Оцінка доходності фінансових активів. Основні 

підходи до визначення вартості фінансових активів 

8 1 

8 Тема 8. Управління прибутком підприємства  

 Облік та калькулювання повних і змінних витрат 

підприємства. Визначення точки безбитковості 

методом рівняння та методом маржинального 

доходу. 

4 0 

9 Тема 9. Вартість і оптимізація структури капіталу. 

Довгострокові пасиви: склад, структура, основні 

способи збільшення капіталу. Основні теорії 

структури капіталу. Оптимізація структури 

капіталу. Методологічні основи оцінки вартості 

капіталу підприємства. Оцінка середньозваженої 

вартості капіталу підприємства.. Оцінка вартості 

власного капіталу. Управління залученням 

0 0 



банківського кредиту.  

10 Тема 10. Ризик і прибутковість  

Модель ціноутворення капітальних активів (САРМ). 

Систематичний і несистематичний ризик. 

Систематичний і несистематичний ризик: наслідки 

для інвестицій. Дивіденди і САРМ. 

0 0 

11 Тема 11. Прийняття інвестиційних рішень 

Очікування інфляції та наслідків інфляції. Цінності 

грошей у середині та кінці року. Врахування 

оподаткування. Податкова амортизація. 

Оподаткування. Податки та DCF. Планування NPV.  

0 0 

12 Тема 12. Управління банкрутством та фінансовою 

санацією підприємства 

Поняття банкрутства та його правове 

забезпечення. Система банкрутства підприємств в 

ринковій економіці західних країн. Процедура 

визнання підприємства банкрутом. Методи 

прогнозування банкрутства. Напрями запобігання 

банкрутства, фінансова санація. 

4 1 

Усього годин 32 6 

 

3.5.Самостійна робота  

№ 

з/п 

Назви тем та короткий зміст за навчальною 

програмою 

Кількість годин 

ДФН ЗФН 

1 Тема 1.Теоретичні та організаційні основи 

фінансового менеджменту 

Інформаційне забезпечення фінансового 

менеджменту. Управління грошовими потоками.  

4 6 

2 Тема 2. Система забезпечення фінансового 

менеджменту. 

Основні джерела інформації для фінансового 

аналізу. Бухгалтерський баланс як інструмент 

аналізу. Загальна оцінка динаміки і структури 

статей бухгалтерського балансу. Основи структури 

аналітичного балансу. 

12 12 

3 Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її 

використання у фінансових розрахунках. 

Проценти, види процентних ставок. Нарощення за 

простими процентними ставками. Дискотування. 

Дисконт і облікова ставка. Нарощення за складними 

процентними ставками. 

6 14 

4 Тема 4. Управління грошовими потоками 

підприємства 

Грошові потоки, що генерує операційна діяльність. 

Грошові потоки, що генеруються інноваційною 

діяльністю. Грошові потоки, що генеруються 

12 12 



фінансовою діяльністю. Методика обчислення 

чистого грошового потоку. Система планів 

формування і використання коштів у майбутньому 

періоді. 

5 Тема 5. Аналіз фінансових результатів підприємства 

Класифікація витрат за напрямами, прийняття 

управлінських рішень; контроль і регулювання 

витратами. Складові фінансової звітності 

4 8 

6 Тема 6. Комплексний аналіз фінансового стану 

підприємства 

6 12 

7 Тема 7. Управління інвестиціями 

Економічна сутність фінансових ризиків та їх 

класифікація. Складові інвестиційного проекту. 

8 17 

8 Тема 8. Управління прибутком підприємства  

 Визначення планової величини прибутку 

Визначення прибутку як фінансової категорії та 

шляхи його управлінням. Управління дебіторською 

заборгованістю. Поняття дебіторської 

заборгованості. Управління ДЗ 

6 10 

9 Тема 9. Вартість і оптимізація структури капіталу. 

Сутність концепції вартості капіталу. Моделі 

оцінки вартості зобов'язань підприємства. 

Управління власним капіталом. Формування і 

управління власним капіталом підприємства. 

Політика формування власних фінансових ресурсів 

підприємства. Дивідендна політика і можливості її 

вибору. Управління позиковим капіталом. Політика 

залучення і формування позикового капіталу 

підприємства. Забезпечення стійких темпів 

економічного розвитку підприємства. 

12 12 

10 Тема 10. Ризик і прибутковість 

 Систематичний ризик і САРМ. Ринковий ризик і 

прибутковість. Ризик і прибутковість від 

індивідуальної безпеки. Премія за ризик акціонерного 

капіталу. САРМ формула. Проблеми з 

застосуванням САРМ на практиці.  

12 12 

11 Тема 11. Прийняття інвестиційних рішень 

 Обіговий капітал. Ризик та невизначеність. Аналіз 

чутливості. Еквівалентний підхід до визначеності. 

Аналіз ймовірності. Інші методи адаптації ризиків. 

Імітаційна модель. Скоригована окупність. Ставки 

знижок, скориговані на ризик 

12 12 

12 Тема 12. Управління банкрутством та фінансовою 

санацією підприємства 

Оцінка ефективності дивідендної політики. Методи 

прогнозування банкрутства. 

8 11 
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4. Індивідуальне  завдання 

Виконується за бажанням студента з метою покращити успішність 

дисципліни за шкалою ЕСТS. Під час виконання індивідуального завдання в 

основі вивчення додаткової літератури проводиться вивчення закордонного 

досвіду роботи, пропонуються нові вимоги до персоналу, модулюються різні 

ситуації. 

Теми рефератів: 

1. Суть функцій фінансового менеджменту як управляючої системи. 

2.Сутність функцій фінансового менеджменту як спеціальної ділянки 

управління підприємством. 

3. Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, 

які формуються із зовнішніх джерел. 

4.Класифікація інвестиційних проектів підприємства за основними ознаками. 

5.Основні етапи формування портфелю фінансових інвестицій підприємства 

відповідно до сучасної портфельної теорії. 

 

5.Методи навчання 

Під час викладання курсу використовуються такі методи навчання: 

інформаційно-ілюстративний, метод проблемного викладу, розв’язування задач 

та ситуаційних завдань, тестування, виступ з рефератом, а також методи 

інтерактивного навчання (ділові ігри, круглі столи тощо).   

За способом подання інформації  використовуються наступні методи 

навчання: 

1) пояснювально-ілюстративний метод; 

2) метод проблемного викладу; 

3) частково-пошуковий метод; 

4) дослідницький метод. 

За джерелами знань використовуються такі методи навчання: словесні 

(розповідь, пояснення, лекція, інструктаж), наочні  (презентація, демонстрація, 

ілюстрація), практичні (практична робота, вправи, тести), дискусійні  (дискусії 

та елементи дискусій). 

За характером логіки пізнання використовуються такі методи: 

аналітичний, синтетичний, аналітико-синтетичний, індуктивний, дедуктивний. 

 

6. Методи контролю 

Система оцінювання знань, вмінь та навичок студентів враховує види 

занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають лекції та 

практичні заняття, а також самостійну роботу і виконання курсової роботи. 

Контрольні заходи включають: 

– поточний контроль, який здійснюється протягом семестру під час 

проведення лекційних і практичних занять, а також за допомогою поточних 

контрольних робіт та експрес-опитування; 



– підсумковий/семестровий контроль, який може проводитися у формі 

комплексної контрольної роботи.  

Перевірка та оцінювання знань студентів проводиться в наступних 

формах: 

1. Оцінювання знань студента під час семінарських і практичних занять. 

2. Проведення проміжного тестування. 

3. Проведення поточних контрольних робіт та опитування. 

4. Проведення підсумкової контрольної роботи. 

Всі види поточних контрольних заходів оцінюються за національною 

шкалою, входять в обчислення САЗ. 

Семестровий контроль проводиться у формі семестрового заліку в обсязі 

навчального матеріалу, визначеного робочою програмою, і в терміни, 

встановлені навчальним планом.  

Форма проведення заліку – письмово-усна (комбінована). Під час 

семестрового контролю враховуються результати контролю усіх видів 

навчальної роботи. 

Підсумковий (залік, екзамен) контроль проводиться тільки за 100-

бальною шкалою, з якою є узгодженими  шкала ECTS (табл.1). Завдяки такому 

узгодженню шкал отримується один і той же об’єктивний результат 

оцінювання знань. 
 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

7.1. Денна форма 

Оцінювання здійснюється за 100 – бальною шкалою, національною 4 – 

бальною шкалою та шкалою ЕCTS (табл. 1). 

Таблиця 1  

Шкали оцінювання успішності студентів 

100-бальна шкала Національна шкала Шкала ЕCTS 

90 – 100 Відмінно A 

82 – 89 
Добре 

B 

74 – 81 C 

64 – 73 
Задовільно 

D 

60 – 63 E 

35 – 59 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання екзамену 
FX 

0 – 34 
Незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 
F 

Підсумкова оцінка за 100 – бальною шкалою визначається на основі 

проведення поточного та підсумкового екзаменаційного контролю. Для 

розподілу балів за окремими видами оцінювання використовують таку формулу 

для студентів денної форми навчання: 

50 (ПК) + 50 (Е) = 100, 

де: 50 (ПК) – 50 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може 

набрати студент за семестр; 

50 (Е) – 50 максимальних балів, які може набрати студент за екзамен. 



Результати поточного контролю оцінюються за чотирибальною («2», «3», 

«4», «5») шкалою: 

«5» – студент активно працює на практичному занятті, дає повні правильні 

відповіді на запитання, приймає участь у дискусії, вирішує завдання; 

«4» – студент повністю виконує завдання, демонструє знання теоретичних 

питань, але допускає неточності;  

 «3» – студент частково виконує завдання, наводить правильні формули, 

шляхи вирішення проблеми, але допускає помилки, частково відвідає на 

теоретичні запитання; 

«2» – студент не виконує завдання, не відвідає на теоретичні запитання. 

В кінці семестру обчислюється середнє арифметичне значення (САЗ) усіх 

отриманих студентом оцінок з наступним переведенням його у бали за 

формулою: 

ПК = 
50 х САЗ

5
 = 10 * САЗ. 

Бал з поточного контролю може бути змінений за рахунок заохочувальних 

балів: 

студентам, які не мають пропусків занять протягом семестру (додається 2 

бали);  

за участь в університетських студентських олімпіадах, наукових 

конференціях (додається 2 бали), на міжвузівському рівні (додається 5 балів);  

за інші види навчально-дослідної роботи бали додаються за рішенням 

кафедри.  

Розподіл балів для студентів заочної форми навчання: 

30 (ПК) + 70 (КР+ЕК) = 100,  

де 30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може 

набрати студент під час настановної та практично-екзаменаційної сесії.  

Бал з поточного контролю може включати бали за відвідування, активність 

на заняттях тощо за рішенням кафедри. 

70 (КР+ЕК) – бали за контрольну роботу (КР) та екзамен (ЕК), які 

максимально можуть становити 70.  

При цьому виконання контрольної роботи (КР) у міжсесійний період 

оцінюється у 20 балів, складання екзамену – у 50 балів. 

 

 

7.2. Заочна форма 

Розподіл балів для студентів заочної форми є таким:  

30 (ПК) + 70 (ТСР) = 100 

 

30 (ПК) – 30 максимальних балів з поточного контролю (ПК), які може 

набрати студент під час настановчої та лабораторно-екзаменаційної сесії.  

Бал з поточного контролю може включати бали за відвідування, активність 

на заняттях тощо за рішенням кафедри. 

70 (ТСР) – бали за виконання тематичної самостійної роботи у 

міжсесійний період за програмою курсу. 

 



 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

1. Минів Р.М., Радух Н.Б. Фінансовий менеджмент . Методичні рекомендації  

до проведення практичних занять студентами напряму підготовки 

«Менеджмент». Львів, 2013. 65 с.: табл. 

2. Минів Р.М. Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації щодо 

виконання курсових робіт для студентів напрямку підготовки «Менеджмент» 

усіх форм навчання ОКР «Магістр» . Львів, 2018. 21 с. 

3. Минів Р.М. Фінансовий менеджмент для виконання практичних робіт 

студентами спеціальності 073 «Менеджмент» другого освітнього рівня 

«Магістр». Львів, 2020.  64 с. 

4. Минів Р.М. Фінансовий менеджмент для самостійної роботи студентами 

спеціальності 073 «Менеджмент» другого освітнього рівня «Магістр». Львів, 

2020.  27 с. 
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