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Опис навчальної дисципліни 

 

Мета надання майбутнім фахівцям знань щодо прийомів і методів управління різноманітними 

аспектами фінансової діяльності суб’єктів господарювання та формування практичних 

навичок їх застосування при розробці та обґрунтуванні управлінських рішень щодо 

формування, використання та інвестування фінансових ресурсів у процесі їх господарської 

діяльності  

Тривалість 6 кредиті ЄКТС / 180 годин (лекції 18 год., семінарські заняття 54 год., самостійна робота 

108 год.) 

Форми та методи 

навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система 

поточного та 

підсумкового 
контролю 

Поточний контроль: усне й письмове опитування, тестування, розв’язання комплексу 

практичних задач і проблемних ситуацій, економічні диктанти та розв’язання задач, 

виконання завдань самостійної роботи: розрахункових завдань, поточна модульна робота 
(два модулі). 

Підсумковий контроль: екзамен 

Базові знання Для вивчення даної дисципліни необхідні базові знання щодо організації та 

функціонування фінансів суб’єктів господарювання, корпоративних фінансів, методичного 

інструментарію проведення аналізу господарсько-фінансового аналізу та оцінки вартості 

бізнесу.  

Мова викладання Українська 
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Компетентності, які забезпечує навчальна дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання  Компетентності, якими повинен оволодіти здобувач  

ПР01. Використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами 

для здійснення професійної та наукової діяльності.  

ПР03. Здійснювати адаптацію та модифікацію 

існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.  
ПР06. Доступно і аргументовано представляти 

результати досліджень усно і письмово, брати 

участь у фахових дискусіях.  

ПР09. Застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР11. Застосовувати поглиблені знання в сфері 

фінансового, банківського та страхового 

менеджменту для прийняття рішень.  

ПР13. Оцінювати ступінь складності завдань при 

плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів. 
ПР14. Вміти ідентифікувати причини, форми 

прояву кризових явищ у діяльності підприємств, 

бюджетних, банківських і небанківських 

фінансових установ та мінімізувати негативні 

наслідки їх прояву. 

ПР15. Застосовувати лідерські компетентності для 

прийняття креативних управлінських рішень,  

спрямованих на розв’язання  складних завдань у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні.  

ЗК4. Вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення.  

ЗК9. Здатність   діяти  на  основі   етичних  міркувань 

(мотивів). 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та 
методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання.  

СК3. Здатність застосовувати управлінські навички у 

сфері фінансів, банківської справи та страхування.  

СК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для вирішення 

професійних і наукових завдань в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

СК9. Здатність розробляти технічні завдання для 

проектування інформаційних систем у сфері фінансів, 
банківської справи та страхування. 

СК10. Здатність ідентифікувати причини, форми 

прояву кризових явищ у діяльності підприємств, 

бюджетних, банківських і небанківських фінансових 

установ та мінімізувати негативні наслідки їх прояву.  

СК11. Здатність до прийняття креативних 

управлінських рішень,  спрямованих на вирішення 

складних завдань у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування.  

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні основи організації фінансового менеджменту на підприємстві  

Тема  1.  

Теоретичні та 

організаційні 
основи фінансового 

менеджменту 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 2-ох практичних  

заняттях: 
- захист домашнього завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 1. 

 Підготуватися до обговорення  тем: 

 «Сучасні концептуальні підходи щодо визначення 

сутності фінансів 

«Сучасне тлумачення сутності фінансового механізму» 

«Трансформація фінансових визначень в умовах 

входження України у світовий економічний простір» 

Тема 2. Система 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 

1. Робота на 2-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 
та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 2.  

Підготуватися до обговорення тем: 

«Система інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту та необхідність її вдосконалення в 

сучасних  умовах господарювання» 

«Принцип Парето: сутність і можливості 
застосування в фінансовому менеджменті» 

«Контролінг як система мислення та управління» 

Тема 3. Управління 

грошовими 

потоками на 

підприємстві 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 2-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 
 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 3.  

Підготуватися до обговорення тем: 

«Бюджетування як засіб поліпшення управління 

грошовими потоками на підприємтві» 

«Дефіцит грошових коштів: причини і шляхи 

подолання» 
«Прогнозування грошових потоків: необхідність чи 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

данина моді» 

Тема 4. Визначення 

вартості грошей у 

часі та її 

використання у 

фінансових 

розрахунках 

1. Робота на 2-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 4.  

Підготувати реферат на теми: 

«Інфляційне знецінення грошей та його вплив на 

прийняття фінансових рішень» 

«Методи визначення дисконтної ставки» 

Тема 5. Управління 

прибутком 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 3-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 
завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 5.  
Підготуватися до обговорення тем: 

«Дивідендна політика підприємства та критерії 

оцінки її ефективності» 

«Цінова політика підприємства та її вплив на 

результативність господарсько-фінансової 

діяльності» 

Тема 6. Управління 

активами 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 3-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 
самостійної роботи 

3. Виконання поточної 

модульної роботи (за 1 

модулем) 

 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 6. 

Підготуватися до обговорення теми: 

«Вплив амортизаційної політики на результативність 

господарсько-фінансової діяльності» 

«Механізм рефінансування дебіторської 
заборгованості» 

Модуль 2. Тактичний і стратегічний інструментарій фінансового менеджменту 

Тема 7. Вартість і 

оптимізація 

структури капіталу 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 3-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 
- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 7.  

Підготувати реферат на теми: 

«Теорія  Ф. Модільяні й М. Міллера щодо структури 

капіталу» 
«Теорія структури капіталу Гордона Дональдсона» 

Тема  8. Управління 

інвестиціями 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 2-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 8.  

Підготуватися до обговорення тем:  

«Чи погоджуєтеся Ви з висловом Дональда Данна: 

«Ця схема спрацьовує знову і знову тому, що людину 

надзвичайно легко захопити перспективою 

отримувати великі гроші з нічого»?» 

«У чому полягають відмінність між фінансовою 

пірамідою й інвестиційним фондом; між фінансовою 

пірамідою й організаціями сітьового маркетингу?» 

«Як захистися від «лохотронів»?» 

Тема  9. Управління 

фінансовими 

ризиками 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 2-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 
завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 9.  
Підготувати реферат на теми: 

«Діагностика фінансової безпеки підприємства» 

«Стратегія, тактика та основні етапи управління 

фінансовими ризиками на підприємстві» 

«Ризик-менеджмент у сфері фінансів» 
 



Назва теми Види робіт Завдання самостійної роботи у розрізі тем 

Тема 10. Аналіз 

фінансових звітів 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 2-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 10.  

Розробити структурно-логічний граф пошуку 

резервів підвищення фінансової стійкості 

підприємства. 

Розробити структурно-логічний граф пошуку 

резервів підвищення рентабельності капіталу 

підприємства 

Тема 11. Фінансове 
прогнозування та 

планування на 

підприємстві 

1. Робота на 2-ох практичних  
заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 

- обговорення завдань 

самостійної роботи 

 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 
для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 11.  

 Підготувати реферати на теми: 

«Методи фінансового прогнозування та їх 

використання в практиці вітчизняних підприємств» 

«Проблеми впровадження бюджетування на 

вітчизняних підприємствах»  

Тема 12. 

Антикризове 

фінансове 

управління на 

підприємстві 

1. Відвідування лекції 

2. Робота на 2-ох практичних  

заняттях:- захист домашнього 

завдання; 

- виконання навчальних завдань 

та тестів за темою; 
- обговорення завдань 

самостійної роботи 

3. Виконання поточної 

модульної роботи (за 2 

модулем) 

Опрацювати навчальні завдання та виконати тести 

для самоконтролю знань передбачені дистанційним 

курсом до теми 12. 

Підготувати реферати на теми: 

«Методичний інструментарій розробки антикризової 

програми підприємства» 
«Причини виникнення фінансової кризи на 

вітчизняних підприємствах та шляхи виходу з неї» 

 

 

 

Інформаційні джерела 
Перелік інформаційних джерел 

Нормативно-правові акти: 

1. Господарський Кодекс України [Електронний ресурс] : від 8 лип. 2010 р. №436-IV із змінами та 

доповненнями / Законодавство України : [веб-сайт Верховної Ради України]. – Текст. дані.  – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text. – Назва з екрана.  

2. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] : від 02 груд. 2010 р. № 2755-VI із змінами та 
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використанням автоматизації доступу до баз даних і знань, а також розв'язання 

конкретних професійних завдань. Практичні завдання зроблено у середовищі MS 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4073
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4954
http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/zah/fedchyshyna_dis.pdf
http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/112128


Office (MSWord, MSExcel, MSAccess, MSPowerPoint), MSFrontPage, VBA, що 

прості у використанні, мають зручний інтерфейс користувача. Результати 

виводяться на екран монітору, у разі необхідності - на принтер у вигляді тексту, 

таблиць тощо. 

2)  здійснення тестового контролю знань студентів за допомогою 

програмного засобу «OpenTest2.0». Тестування проводиться під час проведення 

занять (поточний контроль) і під час підсумкового контролю знань. 

 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та її оцінювання 

Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид 

діяльності). Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин 

(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: списування під час виконання поточних модульних робіт та 

тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань в процесі заняття. 

Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин 

(наприклад, хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за 

погодженням із провідним викладачем. 
Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://puet.edu.ua/uk/publichna-informaciya 

 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» розраховується через поточне 

оцінювання (відповідно до робочої програми навчальної дисципліни):  

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

- відвідування занять (36 х 0,15б. = 5,4 балів);  

- захист домашнього та індивідуального розрахунково-аналітичного завдання 

(10 х 2б. = 20 балів);  

- обговорення дискусійного матеріалу (10 х 0,5б.  = 5 балів);  

- виконання навчальних завдань (10 х 0,5б.  = 5 балів); 

- тестування (10 х 0,4б.  = 4 балів); 
- доповнення на занятті (0,6 балів)  

- підготовка доповіді (реферату) та їх обговорення (3 бали);  

- участь у предметній олімпіаді (7 балів) 

- поточна модульна робота (2 х 10 балів)  

60 

Усього поточне оцінювання  60 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

 

 

 

Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно  

82-89 В Дуже добре  

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 


