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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 

навчальної дисципліни 

Формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навичок щодо 

системного фінансового управління організацією, формування фінансової стратегії, 

оцінювання вартості капіталу, управління фінансовими ризиками 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 

90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії, самостійна робота поза розкладом 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 

Підсумковий контроль: Екзамен 

Базові знання  
Наявність широких знань з основ бухгалтерського, фінансового та управлінського 

обліку, менеджменту, основ фінансів та фінансів підприємства. 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• СК01. Здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу. 

• СК03. Здатність застосовувати теоретичні, 

методичні і практичні підходи щодо організації 

обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

• СК04. Здатність формувати фінансову звітність 

• ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

• ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

• ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

• ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

• ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел. 

• ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

• ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 



Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

за міжнародними стандартами, коректно 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

• СК05. Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику 

та/або асиметричності інформації. 

• СК07. Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та впроваджувати сучасні 

методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

• СК09. Здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

• СК10. Здатність проводити наукові дослідження з 

метою вирішення актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування.  

• СК11. Здатність використовувати, обробляти, 

аналізувати вітчизняні та іноземні професійні 

інформаційні джерела, коригувати методи 

виконання професійних обов’язків відповідно до 

вимог національних та іноземних стейкхолдерів 

• СК.12. Здатність використовувати інноваційні 

технології при виконанні професійних обов’язків 

• ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 

виконуваних робіт. 

• ЗК12. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, 

інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх 

використання для експертної оцінки господарських ситуацій і 

прийняття управлінських рішень,  у тому числі у міжнародних 

корпораціях 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Теоретичні та методичні основи фінансового менеджменту 

Тема  1. Теоретичні та 

організаційні основи 

фінансового менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Сутність та принципи фінансового 

менеджменту. Мета і завдання фінансового 

менеджменту. Функції і механізм 

фінансового менеджменту 

Тема 2. Системи 

забезпечення фінансового 

менеджменту 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Організаційне забезпечення 

фінансового менеджменту. Інформаційне 

забезпечення фінансового менеджменту. 

Системи і методи фінансового аналізу. 

Системи і методи фінансового планування.  

Тема 3. Визначення 

вартості грошей у часі та 

її використання у 

фінансових розрахунках 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Необхідність і значення визначення 

вартості грошей у часі; Майбутня і 

теперішня вартість грошей та їх визначення; 

Ануїтет та його основні типи. Майбутня і 

теперішня вартість ануїтету. 

Модуль 2. Управління об’єктами фінансового менеджменту 

Тема 4. Управління 

грошовими потоками 

підприємств 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Сутність та завдання управління 

грошовими потоками підприємства. Методи 

ідентифікації обсягу та складу грошових 

потоків підприємства з операційної, 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

інвестиційної та фінансової діяльності 

суб'єкта господарювання. Показники і 

методи аналізу грошових потоків 

підприємства. Політика управління 

грошовими потоками, її сутність та типи. 

Тема 5. Управління 

прибутком підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Зміст і завдання управління 

прибутком. Управління формуванням 

прибутку суб’єкта підприємництва. 

Механізм управління прибутком 

підприємства " взаємозв’язок витрат, обсягу 

реалізації і прибутку". 

Тема 6. Управління 

активами підприємства 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Сутність та завдання управління 

активами підприємства. Особливості 

управління формуванням активів на різних 

етапах розвитку підприємства. Основні 

принципи формування операційних активів 

підприємства. Структурно-логічна схема 

процесу управління формуванням 

операційних активів підприємства. 

Тема 7. Вартість і 

оптимізація структури 

капіталу 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Економічна сутність та класифікація 

капіталу. Завдання управління капіталом. 

Визначення вартості капіталу. Управління 

структурою капіталу 

Тема 8. Управління 

інвестиціями 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Економічна сутність та класифікація 

інвестицій підприємства; Завдання 

управління; Принципи формування 

інвестиційної політики підприємства; 

Управління реальними інвестиціями; 

Управління фінансовими інвестиціями. 

Тема 9. Управління 

фінансовими ризиками 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Первісне оцінювання рівня 

фінансових ризиків. Методи оцінювання 

рівня вірогідності настання ризикової події 

та умови їх застосування. Оцінювання 

розміру можливих фінансових втрат при 

настанні ризикової події. Обґрунтування 

управлінських рішень в умовах ризику й не-

визначеності. 

Тема 9. 

Внутрішньофірмове 

фінансове прогнозування 

та планування 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Сутність, мета, завдання, принципи 

фінансового планування та прогнозування. 

Методи фінансового прогнозування і 

планування та його класифікація. 

Тема 11. Антикризове 

фінансове управління на 

підприємстві 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

Виконання завдань, підготовка рефератів за 

темами: Економічна сутність та класифікація 

фінансових криз підприємств та об'єднань. 

Сутність та завдання антикризового 

фінансового управління підприємством. 

Принципи антикризового фінансового 

управління підприємством. Основні етапи 

процесу антикризового фінансового 

управління підприємством. 

 
Інформаційні джерела 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

• Програмний комплекс BAF. 

• Дистанційний курс з навчальної дисципліни на платформі Moodle. 
 

Політика вивчення навчальної дисципліни та 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 розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-2): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (4 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (7 балів); завдання 

самостійної роботи (4 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (5 балів) 

30 

Модуль 2 (теми 3-6): відвідування занять (4 бали); захист домашнього завдання (4 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (7 балів); завдання 

самостійної роботи (4 бали); тестування (3 бали); поточна модульна робота (5 балів) 
30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання 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 

навчальної дисципліни 

 


