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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

 

Загальна характеристика 

 

Форма навчання денна 
Мова викладання українська 

Курс / семестр 4, семестр: 7-й 
Кількість годин 150 

Кількість кредитів 5  
Лекції (Л)  

практичні заняття (П) 

самостійна робота (С) 

Л 40 

П 28 

С 82 
 

Анотація 

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є нормативною складовою 

навчального плану, входить до циклу дисциплін професійної підготовки, яка 

сприяє підготовці фахівців у предметній галузі та включає базові теми, які 

формують систему знань щодо практичних навичок з фінансового 

менеджменту для виконання ними своїх професійних обов‘язків згідно з 

кваліфікаційною характеристикою спеціальності. 
Формат навчання 

 
Очний (offline) / Заочний (extramural) – курс має супровід в системі 

дистанційного навчання, структуру, контент, завдання і систему оцінювання 

Технічне й програмне 

забезпечення/ 
Вивчення дисципліни передбачає використання комп’ютерної техніки та 

програмних продуктів 

http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html
http://www.kau.com.ua/pro-universitet/kafedri/kafedra-menedjment-finansiv-ta-informaciynuh-tehnologiy.html


обладнання 

 

Методи та техніки 

навчання 

 

Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції (оглядова, тематична, проблемна, лекція-

візуалізація);семінарські / практичні / (презентація, дискусія, «мозковий 

штурм», тестування / ситуаційний аналіз / розрахунково-аналітичні завдання); 

індивідуальні консультації; 

робота в малих групах 
Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін, як: 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси, гроші та кредит», 

«Бухгалтерський облік і аудит», «Фінанси підприємств і малого бізнесу», 

«Економіка підприємства». 
Постреквізити Вивчення дисципліни є передумовою до вивчення таких дисциплін, як: 

«Фінансова статистика», «Інвестиційний менеджмент», «Фінансовий облік та 

звітність банку»  
Мета дисципліни 

 
Підготовка грамотних, висококваліфікованих фахівців, які досконало 

володіють системою знань щодо управління фінансами підприємств, стратегії 

і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, набуття вмінь 

управляти фінансовими аспектами операційної та інвестиційної діяльності, 

віднаходити правильні фінансові рішення з управління грошовими потоками, 

капіталом, прибутком, фінансовими ризиками, а також антикризового 

фінансового управління підприємством.. 
Завдання дисципліни 

 
Полягають у набутті студентами знань та практичних навичок щодо: 

• вивчення сутності та функцій фінансів підприємств;  

• розуміння принципів та методів організації фінансів підприємств;  

• вивчення складу, структури фінансових ресурсів та джерел їх 

формування;  

• набуття знань щодо основ організації фінансування оборотних активів 

та фінансового забезпечення відтворення матеріальних необоротних активів;  

• формування знань про оподаткування підприємств та оволодіння 

практикою розрахунку податкових платежів;  

• набуття студентами практичних вмінь оцінювати фінансовий стан 

підприємства;  

• оволодіння методами фінансового планування;  

• розуміння основ здійснення санації підприємств. 

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Компетентності та 

програмні результати навчання 

Загальні компетентності  Програмні результати навчання 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях.  

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

           ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями.  

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК12. Здатність продукувати інноваційні ідеї. 

ЗК13. Здатність працювати у команді.  

ЗК14. Здатність спілкуватися з представниками 

інших професій груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності).  

           ЗК15 Здатність працювати автономно.  

 

ПР01. Знати та розуміти економічні 

категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи 

та принципи фінансової науки, особливості 

функціонування фінансових систем.  

ПР03. Визначати особливості 

функціонування сучасних світових та 

національних фінансових систем та їх структури.  

ПР04. Знати механізм функціонування 

державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та 

страхування.  



 ПР05. Володіти методичним 

інструментарієм діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та 

страхування).  

ПР07. Збирати, узагальнювати та 

аналізувати потрібну інформацію, розраховувати 

економічні та фінансові показники, проводити 

дослідження, здійснювати управління та 

аргументувати фінансові рішення. 

ПР08. Розуміти принципи, методи та 

інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ПР10. Формувати і аналізувати фінансову 

звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію.  

ПР12. Застосовувати теоретичні знання та 

практичні навички управління для прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

ПР14. Володіти методичним 

інструментарієм для здійснення управлінських 

дій та контрольних функцій у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ПР15. Використовувати професійну 

аргументацію для донесення інформації, ідей, 

проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері діяльності.  

ПР16. Володіти загально науковими та 

спеціальними методами дослідження фінансових 

процесів. 

ПР20. Визначати та планувати можливості 

особистого професійного розвитку, виконуючи 

професійні функції у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР21. Демонструвати базові навички 

гнучкого, креативного та критичного мислення у 

дослідженнях та професійному спілкуванні, 

виявляти ініціативу та лідерські якості, швидко 

адаптуватись до нових умов, продукувати 

інноваційні ідеї. 

ПР22. Підтримувати відповідний рівень 

знань, вміти застосовувати набуті знання на 

практиці та підвищувати професійну 

кваліфікацію фахового менеджера у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування.  

ПР23. Виявляти навички самостійної 

роботи та виконувати функціональні обов’язки в 

групі, пропонувати обґрунтовані фінансові 

рішення.  

ПР24. Дотримуватись професійної етики 

та вміти нести відповідальність за результати 

діяльності. 

ПР26. Застосовувати отримані 

фундаментальні знання та навички для 

Фахові компетентності 

ФК03. Здатність до діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у тому числі 

бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові 

ринки, банківська система та страхування). 

ФК06. Розуміння особливостей функціонування 

фінансових, банківсько-кредитних, страхових установ 

та релігійних організацій 

ФК08. Здатність визначати та аналізувати 

основні фінансові показники та процеси, а також та 

здійснювати оцінювання фінансового стану 

підприємства, банківської та страхової установи. 

ФК09. Здатність до пошуку, аналізу та 

використання інформації для вирішення професійних 

завдань, формування аналітичних висновків та 

прийняття управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

ФК11. Здатність складати, аналізувати та 

інтерпретувати фінансову звітність. 

ФК12. Здатність виконувати функції 

планування, управління та контролю у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ФК13. Здатність оцінювати ефективність 

управлінських рішень та проводити дослідження у сфері 

управління. 

ФК15. Здатність здійснювати ефективні 

комунікації в процесі управління у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

ФК16. Здатність визначати, обґрунтовувати та 

брати відповідальність за професійні рішення.  

ФК17. Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою професійну 

підготовку. 

 



організації, розвитку та управління власною 

справою. 

ПР28. Знати свої права і обов’язки як 

члена суспільства, розуміти цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

 ПР29. Визначати досягнення і 

ідентифікувати цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній 

системі знань, використовувати різні види та 

форми рухової активності для ведення здорового 

способу життя. 

 
 

Очікувані результати 

навчання 

 

Після завершення цього курсу студент буде : 

а) знати 

      - сутності і функцій фінансового менеджменту;  

      - організації фінансового менеджменту на підприємстві;  

      - стратегії і тактики фінансового менеджменту;  

      -організаційне та інформаційне забезпечення фінансового  

менеджменту;  

      - сутності і видів грошових потоків підприємства; 

      - інструментарію управління грошовими потоками;  

- методичного інструментарію оцінювання вартості грошей у часі та 

його застосування у фінансових розрахунках; 
б) уміти 

- прогнозувати грошові потоки підприємства;  

- виявляти вплив факторів на кінцевий фінансовий результат 

підприємства; 

-  аналізувати фінансові ризики; 

-  прогнозувати грошові потоки для забезпечення стабільного 

функціонування підприємств;  

- формувати стратегію ефективного розміщення фінансових 

ресурсів підприємства;  

- використовувати бюджетування для підвищення інвестиційної 

привабливості та конкурентоспроможності підприємства;  

- управляти дебіторською заборгованістю підприємства; 

-  управляти запасами підприємства; контролювати ефективність 

антикризового фінансового управління, визначати вплив 

антикризових заходів на основні фінансові параметри 

підприємства;  

- використовувати багатофакторні кореляційно-регресійні моделі 

для оперативного регулювання структури витрат загального 

бюджету підприємства. 
                                                   СТРУКТУРА КУРСУ 
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МОДУЛЬ 1 



Фінансовий менеджмент як складова механізму управління підприємством 

3 2 5 Тема1. Основи 

фінансового 

менеджменту 

Знати : Сутність поняття «фінансовий 

менеджмент», його характеристики та 

складові, історія розвитку та еволюція 

підходів до управління фінансами, 

наводиться характеристика основних етапів 

розвитку фінансового менеджменту. 

Тести, 

питання,  

 

4 

4

4 

 

4 

 

5

2 

1

5 

Тема 2 Інформаційне 

забезпечення фінансового 

менеджменту 

Знати : Особливості фінансової інформації. 

Стандарти розкриття фінансової інформації 

та її використання. Зведена і консолідована 

звітність. Основи аналізу фінансового стану 

компанії. Експрес діагностика звітності. 

Фінансовий результат і його оперативна 

оцінка. Стан засобів і предметів праці. 

Чистий оборотний капітал і чисті активи. 

Фінансовий стан і фінансова стійкість, 

короткостроковий і довгостроковий аспект..  

Тести, 

реферат 

 

4

4 

 

6

2 

 

5 

1  

5 

Тема 3. Фінансове 

планування та 

бюджетування 

Знати : Види фінансових планів і методи 

планування фінансових показників. Види 

планів: стратегічний і виробничий план. 

Типи цілей стратегічного планування: 

ринкові, виробничі, фінансово-економічні, 

соціальні. Структура стратегічного плану: 

зміст і цільові установки діяльності 

підприємства; прогнози і орієнтири; 

спеціальні плани і прогнози (виробництво, 

маркетинг, фінанси, кадрова політика, 

інноваційна політика, нова продукція і ринки 

збуту). 

Тести, 

задачі,  

 

 

 

6

4 

6

3 

 

 

10 

Тема 4. Поняття 

оборотного капіталу 

Знати : Сутність оборотного капіталу. 

Особливості оборотного капіталу для різних 

підприємств. Завдання оборотного капіталу. 

Роль управління оборотним капіталом. 

Грошовий операційний цикл. Коефіцієнти 

ліквідності. 

доповіді, 

презентації

,  

4

4 

4

3 

1

10 
Тема 5. Управління 

оборотним капіталом 

Знати : Управління запасами. Основна 

формула EOQ. Невизначеність у попиті та 

строки виконання: система рівня повторного 

замовлення. Максимальний і буферний 

рівень інвентаризації безпеки. Ефект знижок. 

Закупівлі в режимі реального часу (JIT). 

Управління дебіторською заборгованістю.. 

Тести, 

задачі,  

 

МОДУЛЬ 2 

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙ  
4

2 

6

2 

 

1

9 

Тема 6. Управління 

потоками грошових 

коштів 

Знати: Грошові потоки від операційної 

діяльності виручка від реалізації продукції 

структура валового доходу (виручки) від 

реалізації продукції. Планування виручки від 

реалізації продукції метод прямого 

розрахунку. Грошові потоки від 

інвестиційної, фінансової та іншої звичайної 

діяльності. Рух грошових коштів у результаті 

інвестиційної діяльності. Доходи від участі в 

капіталі доходи від інвестицій в асоційовані 

підприємства. Витрати від інвестиційної 

діяльності (інвестиції).  

Тести, 

задачі, 

питання,  



4

2 

6

2 

 

1

8 

Тема 7. Вартість грошей 

в час 

Знати: Поняття складного відсотку. Поняття 

приведеної вартості (Present Value) і чистої 

приведеної вартості (Net Present Value). 

Вартість грошей з урахуванням фактора часу 

(Time Value of Money). Порівняння 

грошових потоків на основі майбутньої 

вартості. Порівняння грошових потоків на 

основі приведеної вартості. 

доповіді, 

презентації

,  

 

 

4

3 

 

 

6

3 

 

 

1

8 

Тема 8. Ризик і 

прибутковість 

Знати: Модель ціноутворення капітальних 

активів (САРМ). Систематичний і 

несистематичний ризик. Систематичний і 

несистематичний ризик: наслідки для 

інвестицій. 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. Дивіденди і САРМ. 

Тести, 

задачі, 

питання,  

 

2 

3 

2 

2 

4 

4 

Тема 9. Прийняття 

інвестиційних рішень 

 

Знати:   Переваги і недоліки використання 

реальних цінностей та реальної норми 

прибутку: витрати та вигоди, які впливають 

на різні ставки. Інфляція. Очікування 

інфляції та наслідків інфляції. Цінності 

грошей у середині та кінці року. Врахування 

оподаткування. 

 

Модуль 3 

ОЦІНКА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ 

4

4 

5

3 

1

6 
Тема 10. Дивідендна 

політика 

Знати: Внутрішні джерела фінансування. 

Нерозподілений прибуток. Переваги та 

недоліки використання нерозподіленого 

прибутку. Дивідендна політика. Дивідендні 

платежі. Фактори впливу на дивідендну 

політику. 

Тести, 

задачі, 

питання,  

 

4

3 

5

2 

1

6 
Тема 11. Вартість 

капіталу 

Знати: Вартість капіталу. Аспекти вартості 

капіталу. Вартість капіталу як альтернатива 

фінансових витрат. Вартість капіталу і ризик. 

Відносні витрати джерел фінансування. 

Вартість боргу. Вартість позикового капіталу. 

Неоплачений позиковий капітал. Погашення 

позикового капіталу 

Тести, 

задачі, 

питання,  

4

4 

5

2 

1

6 
Тема 12. Оцінка бізнесу. 
Злиття та поглинання 

Знати: Характер і мета оцінки бізнесу. 

Інформаційні вимоги оцінки. Ринкова 

капіталізація. Основи оцінки активів. Метод 

чистих активів оцінки акцій. Вибір бази 

оцінки. Використання чистих активів. Дохід 

на основі оцінки. Загальні поняття та 

передумови реорганізації. 

Тести, 

задачі, 

питання,  

 

ДІАГНОСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Форми контролю 

Форма 

поточного 

контролю 

Поточний контроль передбачає перевірку та оцінку рівня 

підготовки студента за визначеною темою (в тому числі і 

самостійної роботи). Поточний контроль проводиться у формі 

усного опитування, письмового експрес-контролю (в тому 

числі у вигляді виконання тестових завдань/вирішення задач), 

виступів студентів при обговоренні теоретичних питань, 

доповідей та презентацій, есе, захисту реферату. 



Форма 

модульного 

контролю 

Модульний контроль є перевіркою та оцінкою рівня 

підготовки студента за темами одного змістового модулю та 

передбачає виконання модульної контрольної роботи.  

Результати знань (оцінювання) поточного та модульного контролю 

фіксуються  

 у відповідності до наведеного в таблиці (нижче) розподілу балів. 

Мінімальна сума балів поточного та модульного контролю, що може 

зараховуватись автоматично при виставлені підсумкової семестрової оцінки 

– 60. 

Студент, який за результатами поточного та модульного контролю набрав 

мінімально необхідну кількість балів, має право: 

- не складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) й отримати набрану кількість балів як підсумкову 

оцінку. 

- складати підсумковий контроль з навчальної дисципліни у формі 

екзамену (заліку) для підвищення своєї оцінки. 
Форма 

підсумкового 

контролю 

 

Екзамен (усно/ письмово) 

 

 

Критерії оцінювання 

 

Оцінювання кожного змістового модулю здійснюється за 100-бальною шкалою.  

Бали нараховуються за таким співвідношенням:  

- практичні (семінарські) заняття – 30 балів; 

- самостійна робота студента – 15 балів; 

- індивідуальна робота студента – 5 балів. 

- модульна контрольна робота – 50 балів.  

  Підсумкова максимальна кількість кожного змістового модулю – 100 балів.  

   Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів (за перший та 

другий 

змістові модулі). 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 1) Розподіл балів (МОДУЛЬ 2) 
Поточне оцінювання та самостійна 

робота 

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

Поточне оцінювання та 

самостійна робота 

 (max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

 (max) 

Сума 

балів 

(max

) 

 
Т1 

Т 

 

Т2 

 

 

Т3 

 

 

Т4 

 

 

Т5 

 

 

 
50 

 

 

100 

 

 

Т6 

 

 

Т7 

 

 

Т8 

 

 

Т9 

а 

 

 

 
 

50 

 

 

100 

 
10 10 10 10 

 

10 12 12 13 13  

 

Розподіл балів (МОДУЛЬ 3) 
Поточне оцінювання та самостійна 

робота 

(max) 

Модульна 

контрольна 

робота 

(max) 

Сума 

балів 

(max) 

 
Т10 

Т 

 

Т11 

 

Т12 
   

 
50 

 

 

100 

 
16 1

17 

17   

Шкала оцінювання 

студентів 

(підсумковий контроль) 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Екзамен (курсовий 

проект, практика) 

Залік 

  90 - 100 А відмінно  

  82 - 89 B добре 



 74 - 81 С добре зараховано 

 64 - 73 D задовільно 

 60 - 63 E задовільно 

 

              35 - 59 

 

FХ 

 

незадовільно  

(з можливістю повторного 

складання) 

незадовільно 

(з можливістю 

повторного 

складання) 

 

0 - 34 

 

F 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни) 

незадовільно 

 (з обов’язковим  

повторним вивченням 

дисципліни) 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку – 20% від визначеного максимального балу за даний вид роботи. 

Студенти виконують декілька видів письмових робіт (есе, підготовка рефератів).  

Перескладання (модулів, контрольних робіт) відбувається із дозволу лектора за 

наявності поважних причин (наприклад, довідка про стан здоров’я).  
Політика щодо академічної 

доброчесності 

 

Списування під час контрольних робіт заборонене (в т.ч. із використанням 

мобільних девайсів). Реферати повинні мати коректні текстові посилання на 

використані літературні джерела. Виявлення ознак академічної не доброчесності в 

письмовій роботі студента (плагіат), незалежно від масштабів,  є підставою для її 

незарахуванння викладачем, 
Політика щодо відвідування 

 
Відвідування занять (лекцій, практичних, семінарських занять курсу) є 

обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 

стажування, індивідуальний графік, карантин)  навчання може відбуватись в онлайн 

режимі. Студент зобов’язаний дотримуватися усіх строків, визначених для 

виконання усіх видів письмових робіт, передбачених курсом. 
Політика щодо зарахування 

результатів неформальної 

освіти 

 

Відповідно до основ положення про «Порядок визнання вступу та результатів 

навчання, отриманих у неформальній освіті» Доступний за посиланням: 

www.kau.com.ua 

Політика та очікування 

 
Дотримання положень «Етичного кодексу здобувача вищої освіти 

Карпатського університету імені Августина Волошина». 

Доступний за посиланням: www.kau.com.ua 
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