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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна форма 

навчання: 

повна/скорочена 

Кількість кредитів – 

4,0 

Галузь знань 

07 «Управління 

та адміністрування» 

Нормативна 

Модулів – 1 

Спеціальності: 

074 – «Публічне 

управління 

та адміністрування»,  

073 – «Менеджмент» 

Рік підготовки: 
(курс) 

Змістових модулів – 2 Спеціалізації: 

«Бізнес-

адміністрування», 

«Муніципальний 

менеджмент», 

«Менеджмент 

організацій та 

адміністрування» 

5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання –  

Семестр 

Загальна кількість 

годин - 120 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин  

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 1,7 

самостійної роботи 

студента – 5,0; 

для заочної форми 

навчання: 

аудиторних – 0,7 

самостійної роботи 

студента – 6,0 

Освітній ступінь:  

магістр 

14 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

16 год. 6 год. 

Лабораторні 

  

Самостійна робота 

90 год. 108 год. 

 

Вид контролю: іспит (усний) 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,3 

для заочної форми навчання – 0,1 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета курсу - формування у майбутніх менеджерів умінь проведення 

фінансового аналізу, розрахунку фінансових показників, управління оборотними 

коштами та інвестиційним портфелем підприємства, управління структурою 

капіталу та фінансовими ризиками, підготовки звітів про результати фінансової 

діяльності. 

Завдання курсу: оволодіння теоретичними знаннями щодо основних засад 

теорії фінансового менеджменту; отримання практичних навичок щодо аналізу 

фінансових результатів, прибутків, інвестицій, грошових потоків підприємств та 

засвоєння знань з теоретичних та практичних аспектів управління фінансами за 

допомогою фінансових інструментів та використання фінансового механізму. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні: 

знати: 

- ключові поняття і терміни кожної теми модуля; 

- функції фінансового менеджменту; 

- економічні категорії та принципи фінансового менеджменту; 

- фактори зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на 

ефективність господарської діяльності підприємства; 

- роль фінансового менеджменту у діяльності підприємства; 

- показники ефективності діяльності підприємства; 

- особливості дослідження прибутковості та оцінки інвестиційної діяльності 

підприємства. 

уміти: 

- розкривати зміст ключових понять і термінів кожної теми та модулів; 

- характеризувати інформаційну базу фінансового менеджменту; 

- робити фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства; 

- використовувати сучасні методи у формуванні соціально-економіної 

стійкості підприємства; 

- аналізувати та вибирати методи ефективного управління виробничою та 

фінансовою діяльністю підприємства. 



3. Програма навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні засади дослідження ролі та особливостей 

організації фінансового менеджменту на підприємстві 

Тема 1. Функції фінансового менеджменту й організація фінансової роботи  

на підприємстві. Інформаційна база фінансового менеджменту 

Ціль і задачі управління фінансами підприємства. Основні функції 

фінансового менеджера. Організація фінансової роботи на підприємстві. Розподіл 

функцій фінансового менеджменту в корпорації.  

Склад і зміст фінансової звітності. Склад активів та пасивів підприємства. 

Баланс підприємства. Звіт про фінансові результати підприємства. 

 

Тема 2. Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємства. 

Визначення потреби у фінансових ресурсах та внутрішньофірмове  

фінансове планування 

Основні показники фінансового стану підприємства та їх взаємозв’язок. 

Прийоми, що використовуються для аналізу фінансової звітності. Коефіцієнт 

ліквідності. Коефіцієнт платоспроможності. Показники ділової активності 

(обіговості). Показники рентабельності (прибутковості) підприємства. 

 

Тема 3. Управління формуванням і використанням прибутку.  

Цінова та дивідендна політика підприємства 

Використання операційного аналізу в управлінні формуванням прибутку. 

Змінні та умовно-постійні витрати. Вплив зміни обсягу виробництва продукції на 

змінні та умовно-постійні витрати. Поріг рентабельності. Маржинальний доход.  

Визначення базової ціни і розробка напрямів цінової політики. Метод 

маржинальних витрат. Метод рентабельності інвестицій. Метод маркетингових 

оцінок. Метод повних витрат. Метод вартості виготовлення. Еластичність попиту. 

Гранична виручка та витрати. 

 



Змістовий модуль 2. Фінансовий менеджмент як система управління 

ефективною діяльністю підприємства 

Тема 4. Управління оборотними коштами підприємства 

Визначення постійної та сезонної потреби в оборотних коштах. Метод 

прямого розрахунку. Види запасів. Коефіцієнт зростання витрат. Розрахунково-

аналітичний метод. Норма оборотних засобів. Метод розрахунку операційного 

циклу. Визначення поняття «виробничий цикл». Фінансовий цикл. 

 

Тема 5. Управління інвестиційним портфелем підприємства. Управління 

капіталом підприємства в довгостроковому періоді 

Склад інвестиційного портфелю. Види інвестицій. Інвестиційні операції та 

зміна вартості грошей в часі. Визначення ефективності вкладення капіталу. 

Визначення складних відсотків. Методики оцінки ефективності інвестиційних 

проектів. 

Облік інфляції в інвестиційних операціях. Рівень інфляції. Індекс інфляції. 

Управління реальними інвестиціями. Процес прийняття рішень про капітальні 

вкладення. Методи оцінки доцільності інвестиційних проектів. Метод простої 

(бухгалтерської) норми прибутку. 

 

Тема 6. Управління фінансовими ризиками 

Класифікація фінансових ризиків. Джерела виникнення фінансових ризиків. 

Способи оцінки рівня ризику. Ідентифікація ризику. Кількісна оцінка рівня 

ризику. Статистичний метод оцінки рівня ризику. Метод експертних оцінок рівня 

ризику. 

 

Тема 7. Фінансовий менеджмент і ринкова інфраструктура 

Структура ринкової інфраструктури. Спеціалізовані установи, що надають 

фінансові послуги. Співробітництво підприємства з комерційними банками. Види 

банківських депозитних рахунків. 

 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Змістовий модуль 1. Менеджмент персоналу як соціальна система 

Тема 1. Функції 

фінансового 

менеджменту й 

організація фінансової 

роботи на підприємстві. 

Інформаційна база 

фінансового 

менеджменту 

18 3 3  12 18 1 1  16 

Тема 2. Оцінка та 

прогнозування 

фінансового стану 

підприємства. 

Визначення потреби у 

фінансових ресурсах та 

внутрішньофірмове 

фінансове планування 

17 2 3  12 17 1 1  15 

Тема 3. Управління 

формуванням і 

використанням 

прибутку. Цінова та 

дивідендна політика 

підприємства 

17 2 2  13 17 1 1  15 

Разом за змістовним 

модулем 1 
52 7 8  37 52 3 3  46 

Змістовий модуль 2. Фінансовий менеджмент як система управління  

ефективною діяльністю підприємства 
Тема 4. Управління 

оборотними коштами 

підприємства 

13 2 2  9 13 0,5 1  11,5 

Тема 5. Управління 

інвестиційним портфе-

лем підприємства. 

Управління капіталом 

підприємства в 

довгостроковому 

періоді 

14 2 2  10 14 1 1  12 

Тема 6. Управління 

фінансовими ризиками 
13 1 2  10 13 0,5 1  11,5 

Тема 7. Фінансовий 

менеджмент і ринкова 

інфраструктура 

13 2 2  9 13 1   12 

Разом за змістовним 

модулем 2 
53 7 8  38 53 3 3  47 

ІНДЗ –  - - - - - - - - - - 

Семестровий контроль - 

іспит 
15 - - - 15 15 - - - 15 

Усього годин 120 14 16  90 120 6 6  108 
 



5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    
 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Склад і зміст фінансової звітності 2 1 

2 Задачі, об’єкти і методи внутрішньофірмового фінансового планування 2  

3 Визначення базової ціни і розробка напрямів цінової політики 2 1 

4 Політика фінансування оборотних коштів 2  

5 Методи окупності капітальних вкладень 2 1 

6 Управління фінансовими інвестиціями 2 1 

7 Стратегія і тактика управління ризиками 2 1 

8 
Аналіз інвестицій в акції та облігації. Аналіз структури майна і джерел 

його формування 
2 1 

 Усього  16 6 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1    

2    

...    

 Усього    
 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

дфн зфн 

1 Функції фінансового менеджменту й організація фінансової роботи на 

підприємстві. Інформаційна база фінансового менеджменту 
12 16 

2 Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємства. Визначення 

потреби у фінансових ресурсах та внутрішньофірмове фінансове планування 
12 15 

3 Управління формуванням і використанням прибутку. Цінова та дивідендна 

політика підприємства 
13 15 

4 Управління оборотними коштами підприємства 9 11,5 

5 Управління інвестиційним портфелем підприємства. Управління капіталом 

підприємства в довгостроковому періоді 
10 12 

6 Управління фінансовими ризиками 10 11,5 

7 Фінансовий менеджмент і ринкова інфраструктура 9 12 

 Усього забезпечення аудиторних занять 75 93 

 Забезпечення семестрового контролю 15 15 

 Усього  90 108 

 



9. Методи навчання 

Словесні методи у формі лекцій, бесіди, практичні та ситуаційні вправи. 

 

10. Методи контролю 

Контроль за роботою студентів включає поточний контроль за виконанням 

завдань та оцінювання виконання семестрового залікового завдання. Курс 

завершується іспитом, що передбачає усне опитування. 

 

11. Розподіл балів, що присвоюється студентам за іспит 

Вид занять 
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль № 2 Підсумко- 

ковий тест 

(екзамен) 

Сума 
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

Лекції 2 1 2 1 1 2 1 - 10 

Практ.зан., 

лаб.роб., 

семін.зан. 
3 3 3 2 3 3 3 - 20 

Поточн. 

контр.: 

реферат 

 
 4  4  4 

- 50 опитування 5 5 6 5 6 5 6 

ін.види 

поточн. 

контр. 

       

Усього 10 9 15 8 14 10 14 20 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

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 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 



12. Методичне забезпечення 

 

1. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» для студентів зі спеціальностей 074 – «Публічне 

управління та адміністрування» за спеціалізаціями «Бізнес-адміністрування», 

«Муніципальний менеджмент» та 073 – «Менеджмент» спеціалізація 

«Менеджмент організацій та адміністрування» освітній ступінь «Магістр». 

2. Методичні вказівки щодо виконання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Фінансовий менеджмент» для студентів зі спеціальностей              

074 – «Публічне управління та адміністрування» за спеціалізаціями «Бізнес-

адміністрування», «Муніципальний менеджмент» та 073 – «Менеджмент» 

спеціалізація «Менеджмент організацій та адміністрування» освітній ступінь 

«Магістр». 

3. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» для студентів зі спеціальностей 074 – «Публічне 

управління та адміністрування» за спеціалізаціями «Бізнес-адміністрування», 

«Муніципальний менеджмент» та 073 – «Менеджмент» спеціалізація 

«Менеджмент організацій та адміністрування» освітній ступінь «Магістр». 

 

13. Рекомендована література 

 

Основна 

 

1. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент /        

В. П. Савчук. – К.: Издательский дом «Максимум», 2005. - 884 с.  

2. Про Національний банк України : Закон України від 20.05.1999 р. № 679-

ХІУ (із змінами і доповненнями).  

3. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 7.12.2000 р. № 2121-

ІП // Офіційний вісник України. - 2001. № 1-2. - Ст. 1.  

4. Про платіжні системи та переказ грошей в Україні : Закон України від 

5.04.2001 № 2346-Ш // Офіційний вісник України. - 2001. № 20. - Ст. 828.  



5. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 5.04.2001 № 2374-ІІІ // 

Офіційний вісник України. - 2001. № 17. - Ст. 731.  

6. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні 

фонди :  Закон  України  від  15  березня  2001  р.  //  Урядовий  кур'єр.  -  2001,   

25 квітня. - № 74. - С. 5-11.  

7. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових  

послуг : Закон України від 12 липня 2001 р. № 2664-Ш // Офіційний вісник 

України. - 2001. - № 32. - Ст. 1457.  

 

Додаткова 

 

8. Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента : учебное пособие /    

И. Т. Балабанов. - 2-е изд., доп. и перераб. - М. : Финансы и статистика, 1999. — 

512 с. : ил.  

9. Белолипецкий В. Г. Финансы фирмы. Курс лекций / под ред.                      

И. П. Мерзлякова. - М. : Инфра-М, 1999. – 298 с. 

10. Бланк И. А. Основы финансового менеджмента (в 2-х томах) /                  

И. А. Бланк. – К. : Ника-Центр, Эльга, 1999. – 527 с. 

11. Бланк И. А. Стратегия и тактика управления финансами / И. А. Бланк. -  

К. : МП «ИТБМ лтд» – СП «АДЕФ- Украина», 1996. – 534 с. 

12. Джей К. Шим Финансовый менеджмент / Джей К. Шим,                     

Джоел Г. Сигел. - М. : Филинъ, 1996. – 393 с. 

13. Ковалев В. В. Введение в финансовый менеджмент / В. В. Ковалев. - М. : 

Финансы и статистика, 2001. – 768 с. 

14. Ковалев В. В. Финансовый анализ. Управление капиталом. Выбор 

инвестиций. Анализ отчетности / В. В. Ковалев. - М. : Финансы и статистика, 

1998. - 512 с. : ил. 

15. Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : навч. посібник /                       

Л. О. Коваленко, Л. М. Ремньова. – К. : Знання. – 2005. – 485 с.  



16. Крамаренко Г. О., Чорна О. Є. Фінансовий менеджмент : підручник /       

Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури. – 2006. – 520 с.  

17. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий / В. П. Савчук. - К. : 

Максимум, 2001. – 600 с. 

18. Уткин Э. А. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / Э. А. Уткин. - 

М. : Зерцало, 1998. – 272 с. 

19. Финансовый менеджмент : учебник для вузов / Г. Б. Поляк, И. А. Адонис, 

Т. А. Краева и др.; под ред. проф. Г. Б. Поляка. - М. : Финансы, ЮНИТИ, 1997. - 

518 с. 

20. Финансовый менеджмент : теория и практика / под ред. чл.-корр. АМИР 

Е. С. Стояновой. - М. : Перспектива, 1996. – 226 с. 

21. Финансы / под ред. д.э.н., проф. А. М. Ковалевой. - М. : Финансы и 

статистика, 1996. - 512 с. : ил. 

22. Фінанси підприємств : підручник / за ред. к. е. н., проф.                             

А. М. Поддерьогіна. – К. : КНЕУ, 1999. – 460 с. 

23. Фінансова звітність за національними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку : практичний посібник. – К. : Лібра, 1999. – 336 с. 

24. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. 

Поддєрьогін А. М. – К. : КНЕУ. – 2005. – 535 с. 

25. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник. – К. : Знання. – 

2006. – 439 с. 

 

14. Інформаційні ресурси 

26. Методика аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств 

державного сектору економіки / Наказ Міністерства фінансів України від 

14.02.2006 р. № 170 «Про затвердження Методики аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств державного сектору економіки», 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 27 березня 2006 р. за № 332/12206 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 



27. Методичні рекомендації по виявленню ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій по приховуванню банкрутства, фіктивного банкрутства 

або доведення до банкрутства / Наказ Міністерства економіки України від 

19.01.2006 р. № 14 «Про затвердження Методичних рекомендацій по виявленню 

ознак неплатоспроможності підприємства та ознак дій по приховуванню 

банкрутства, фіктивного банкрутства або доведення до банкрутства» (зі змінами 

та доповненнями, внесеними наказом Міністерства економіки України від 

06.03.2006 р. № 81) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

28. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: практические 

вопросы с анализом деловых ситуаций [электронный ресурс] / В. П. Савчук. – 

Режим доступа : www.financepro.ru. 

29. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.minfin.gov.ua. 

30. Сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.me.gov.ua. 

31. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : www.bank.gov.ua. 

32. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua. 

33. Система розкриття інформації на фондовому ринку України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.smida.gov.ua. 


