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Дана навчальна дисципліна є теоретичною та практичною основою сукупності знань та вмінь, що 
формують профіль фахівця в області управління.

Вивчення дисципліни дає можливість набуття знань в сфері фінансового менеджменту, а також озна-
йомитися із системою управління капіталом та фінансовими ризиками підприємства, технологією 
фінансового планування та прогнозування.

Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» є формування у майбутніх 
фахівців цілісної системи теоретичних та практичних знань щодо управління фінансовими ресурса-
ми підприємств і організацій різних форм власності, формування фінансової стратегії, оцінювання 
вартості капіталу, управління фінансовими ризиками.

ПРН 3. Проектувати ефективні системи управління організаціями.
ПРН 4. Обґрунтовувати та управляти проектами, генерувати підприємницькі ідеї.
ПРН 6. Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації управлінських рішень в 
непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги чинного законодавства, етичні міркування та 
соціальну відповідальність.
ПРН 7. Організовувати та здійснювати ефективні комунікації всередині колективу, з представника-
ми різних професійних груп та в міжнародному контексті.
ПРН 13. Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та 
кадрове забезпечення організації (підрозділу). 
ПРН 14. Вміти проводити дослідницьку роботу та аргументувати власну точку зору. 
ПРН 15. Обґрунтовувати і застосовувати інвестиційні інструменти в управлінській діяльності.
ПРН 16. Вміти управляти бізнесом в умовах нестабільного конкурентного бізнес-середовища.
ПРН 17. Вміти виявляти та досліджувати складові фінансової безпеки підприємства, формувати і 
підтримувати її високий рівень.

4 кредити ECTS / 120 академічних годин
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Коротка анотація дисципліни

Результати навчання

Кредити ECTS

Передумова вивчення дисципліни

Мета та цілі дисципліни

1

4

5

Тема 1. Теоретичні та 
організаційні основи 
фінансового менеджменту

Змістовий розділ 1. Система фінансового менеджменту організації

6 2 4 6 1 5

Структура дисципліни6

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма

2

3



SYLLABUS

Структура дисципліни6

Змістовий розділ 2. Управління капіталом та фінансовими ризиками підприємства. 
Фінансове планування та прогнозування

Тема 2. Система забезпе-
чення фінансового 
менеджменту

Тема 3. Управління 
грошовими потоками на 
підприємстві

6 2 4 6 1 5

8 2 2 4 6 6
Тема 4. Визначення 
вартості грошей у часі 
та її використання у 
фінансових розрахунках 10 4 2 4 6 6
Тема 5. Управління 
прибутком 8 2 2 4 5 5
Тема 6. Управління 
активами 9 2 2 5

9 2 2 5

11 4 2 5

9 2 2 5

9 2 2 5

9 2 2 5

11 4 2 5

7 2 5
4 2 2

60 16 12 32 80 6 4 70
120 32 24 64 120 6 4 110

6 6
Тема 7. Вартість 
капіталу

Тема 8. Дивідендна 
політика
Тема 9. Управління 
інвестиціями 
Тема 10. Управління 
фінансовими ризиками
Тема 11. Аналіз 
фінансових звітів
Тема 12. Фінансове 
прогнозування та плану-
вання на підприємстві
Тема 12. Фінансове 
прогнозування та плану-
вання на підприємстві

Тема 13. Антикризове 
фінансове управління на 
підприємстві

Контрольна робота №2
Разом за змістовим 
розділом 2
Усього годин

9 2 2 5 5 5

60 16 12 32 40 2 38

12 12

12 12

12 12

12 12

12 12

16 2 2 12

16 2 2 12

Контрольна робота №1

Разом за змістовим 
розділом 1

4 2 2

Назви змістових 
розділів і тем

Кількість годин
денна форма

у тому числі
л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р.

усього усього
у тому числі

заочна форма
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1 семестр 2 семестр Так 1 курс Цикл загальної 
підготовки

Ознаки дисципліни

Термін
викладання Семестр

Міжнародна
дисциплінарна
інтеграція

Курс
(рік навчання)

Цикли:
загальної підготовки/
професійної підготовки/
вільного вибору

9

1. Критерії оцінки результатів роботи фінансового менеджера.
2. Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту.
3. Зміст і завдання управління вхідними потоками.
4. Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі.
5. Сутність, мета та основні завдання управління прибутком підприємства.
6. Забезпечення фінансовими ресурсами поточної діяльності як основне завдання управління 
оборотними активами.
7. Вартість компанії та вартість капіталу компанії.
8. Теорії дивідендної політики.
9. Значення реальних і фінансових інвестицій для розвитку підприємства.
10. Методи кількісної оцінки ступеня ризику.
11. Внутрішні та зовнішні джерела фінансової звітності.
12. Бюджетування як технологія фінансового планування.
13. Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління.

Перелік обов’язкових завдань7

1. Система управління фінансами підприємства.
2. Вплив розміру підприємства та масштабу діяльності на функціонування системи управління 
фінансовою діяльністю.
3. Формування інших вихідних грошових потоків.
4. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей при дискретних потоках платежів 
за простими відсотками
5 Політика управління розподілом прибутку.
6. Управління окремими елементами оборотних активів..
7. Фінансовий стан компанії..
8. Чистий прибуток на акцію..
9. Управління реальними інвестиціями.
10. Напрямки і шляхи мінімізації ризиків.
11. Абсолютні та відносні показники аналізу фінансових звітів.
12. Управління платоспроможністю, ліквідністю і прибутковістю.
13. Менеджмент санації підприємства, його функції та завдання

Перелік вибіркових завдань8

8

Система оцінювання та вимоги10

У процесі вивчення дисципліни здійснюється поточний та підсумковий контроль знань студентів.
Підсумкова залікова оцінка виставляється відповідно до сумарного рейтингу студента. 



Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не підлягав поточному контролю 
має право пройти поточний контроль у двотижневий термін після повернення до навчання.
Студент, що був відсутній на заняттях без поважних причин, не брав участі у заходах поточного 
контролю, не ліквідував академічну заборгованість, не допускається до підсумкового семестрового 
контролю знань з цієї дисципліни, а в день складання екзамену в екзаменаційній відомості науко-
во-педагогічним працівником виставляється оцінка «недопущений».

За результатами поточного контролю протягом семестру 
студент може отримати максимально – 100 балів, мінімаль-
на сума балів, що дозволяє студенту бути атестованим з 
дисципліни – 60 балів.

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом студента:
https://ieu.edu.ua/docs/pol-mark-esb.pdf

Система оцінювання та вимоги10

Загальна 
система оцінювання 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13
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Для продуктивної навчально-пізнавальної діяльності студентів при вивченні дисципліни здійсню-
ються актуальні лекції та семінари у вигляді презентацій, кейсів, робота в групах, семінарів-дискусій.
На заняттях та під час перебування в університеті студент повинен поважно ставитися до викладачів, 
співробітників та інших студентів, відвідувати заняття згідно з розкладом, приходити вчасно і не 
залишати аудиторії без дозволу викладача. Необхідно виконувати всі академічні завдання і роботи у 
визначені терміни.
Викладач, у свою чергу повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майс-
терність, загальну культуру, забезпечувати умови для засвоєння студентами навчальних програм на 
рівні обов’язкових вимог щодо змісту, рівня та обсягу освіти, сприяти всебічному професійному 
розвитку студентів. Обов’язково дотримуватися навчально-тематичного плану, не спізнюватися на 
заняття, не допускати жодних проявів корупції, дискримінації, булінгу, цькування та утиску прав 
здобувачів освіти.

Політика дисципліни12

Мінімальна кількість балів, яку повинен набрати здобувач освіти за поточну навчальну діяльність за 
семестр для допуску до підсумкового контролю – 36 балів. Оцінка за дисципліну визначається як 
сума підсумкового балу за поточну діяльність та балу за підсумковий контроль і виражається за 
багатобальною шкалою.
Оцінка з дисципліни, яка завершується екзаменом, визначається як сума балів  за поточну навчаль-
ну діяльність (не менше 36), бали за індивідуальну самостійну роботу здобувача освіти (не більше 
6) та балів за екзамен (не менше 24).
Загальна бал з дисципліни становить 100. Сумарна оцінка за вивчення дисципліни виставляється за 
національною та європейською шкалою.     
Підсумковий контроль у формі екзамену проводиться після завершення вивчення усіх тем дисциплі-
ни і складається здобувачами освіти у період екзаменаційної сесії. Екзамен проводиться згідно з 
розкладу.
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Умови допуску до підсумкового контролю 11
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Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної доброчесності
https://ieu.edu.ua/docs/011.pdf 

Повторне складання екзамену з дисципліни призначається за умови виконання всіх видів навчальної, 
самостійної (індивідуальної) роботи, передбачених робочою навчальною програмою дисципліни, i 
проводиться згідно із затвердженим директоратом графіком ліквідації академічної заборгованості. 
https://ieu.edu.ua/docs/050.pdf 

Політика щодо пропусків занять та виконання завдань 
пізніше встановленого терміну13

Політика дотримання академічної доброчесності14

Основна література
1. Бедринець М.Д., Сурженко А.В. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: Навч. посіб. - К.: ЦУЛ, 
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ЦУЛ, 2013. - 496 с.
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1. Максімова М.В. Система фінансового менеджменту в умовах розвитку цифрової економіки // 
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2019/60.pdf 18 
2. Офіційний сайт Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського // Електронний ресурс. – 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua. 
3. The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work [Electronic source] // The World 
Bank. – 2019. Mode of access: http://www.worldbank.org/en/publication/wdr2019. 
4. Електронний ресурс. – Режим доступу: 
https://westudents.com.ua/glavy/103021-12-meta-y-osnovn-zavdannyafnansovogo-menedjmentu.html 
5. Електронний ресурс. – Режим доступу: https://library.if.ua/books/52.html

Рекомендовані джерела інформації15

Якщо Ви бажаєте успішно засвоїти цей предмет, необхідно бути:
- наполегливим, уважним і допитливим;
- креативним і життєрадісним, відкритим для спілкування та дискусій;
- готовим отримувати інформацію і знання з предмету не лише на лекціях, а й у позааудиторний час.

Нельсон Мандела казав: «Все здається неможливим, поки не буде зроблено». Я бажаю вам завзятості, 
цілеспрямованості і оптимізму. Пам’ятайте, всього можна досягти! До зустрічі!

Поради з успішного навчання на курсі16


