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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Невід’ємною складовою соціально орієнтованої ринкової економіки є ефективно 

функціонуюча ланка фінансової системи – фінанси підприємств. Формування та 

забезпечення конкурентоспроможності національної економіки та її ефективне інтегрування 

у світове економічне співтовариство неможливе без ефективного фінансового управління 

господарською діяльністю підприємств. Тому, необхідною умовою є формування у 

майбутніх фахівців цілісної системи знань про фінансові відносини в господарському 

процесі, фінансовому механізмі, технології управління фінансовою діяльністю господарчого 

суб’єкта. 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Предметом дисципліни «Фінансовий менеджмент» є економічні відносини, що 

виникають у процесі управління фінансами підприємств. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Метою вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є формування системи 

теоретичних знань і практичних навичок з управління фінансами підприємств. 

 

Основні завдання 

Завдання вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» полягають у: 

- вивченні теоретичних та організаційних основ фінансового менеджменту;  

- набутті знань і практичних навичок з управління грошовими потоками, капіталом, 

прибутком та активами підприємства; 

- засвоєнні методики визначення ціни (вартості) капіталу та з’ясування способів 

оптимізації його структури;  

- вивченні методів оцінки фінансового стану підприємства, його потреби у 

фінансових коштах; методів внутрішньофірмового фінансового прогнозування і планування, 

управління фінансовими ризиками; застосування фінансових інструментів антикризового 

управління підприємствами. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі  

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економіка і фінанси суб’єктів 

підприємництва 

Податковий менеджмент 

Фінанси суб’єктів підприємництва Управління фінансовою санацією 

Економіка підприємств Фінансова безпека 

Менеджмент  

Бухгалтерський облік  

Фінансовий аналіз  
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

 
Компетентності Результати навчання 

Здатність досліджувати тенденції розвитку 

підприємств за допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати ефективність їх фінансової 

політики. 

Знати та розуміти економічні категорії, 
закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 
процесами та явищами на різних рівнях 

фінансової системи. 

Здатність розуміти особливості фінансової 

діяльності підприємств. 

Знати економічний зміст і місце підприємств 

в ринковій економіці. Аналізувати 

організаційно-правові форми підприємств та 

особливості організації та ведення  

фінансової діяльності 

Розуміння особливостей формування 

фінансових ресурсів підприємств. 

Знати економічний зміст фінансових 

ресурсів, значення фінансового забезпечення 

для функціонування і розвитку підприємств. 

Аналізувати структуру власного та 

позиченого капіталу.  

Здатність працювати в групі над проєктами, 

уміння використовувати результати роботи 

бухгалтерії, фінансових аналітиків для 

прийняття рішень. 

Вміти складати фінансові плани та прогнози. 
Аналізувати фінансовий стан, обчислювати 

інвестиційну привабливість, фінансовий 
потенціал. 

Здатність застосовувати економіко-

математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 

Вміти оцінювати фінансовий стан 

підприємства, його потреби у фінансових 

коштах; здійснювати внутрішньофірмове 

фінансове прогнозування і планування, 

управління фінансовими ризиками; 

застосувати фінансові інструменти 

антикризового управління підприємствами. 

Володіння базовими знаннями законодавства  

у сфері фінансової діяльності підприємств. 

Володіти особливостями управління 

фінансами підприємств та його пріоритетні 

напрями. Аналізувати податкове 

навантаження. 

Здатність підтримувати належний рівень 

знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 

Здатність визначати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення. 

Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами обгрунтування 

доцільності прийняття управлінських рішень. 

 
Навчальна програма складена на 5 кредитів.  

Форми контролю – поточний контроль, екзамен. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Тема 4. Визначення вартості грошей в часі та її використання у фінансових 

розрахунках 

Тема 5. Управління прибутком 

Тема 6. Управління активами 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 

Тема 8. 

Тема 9. 

Управління інвестиціями 

Управління фінансовим потенціалом підприємства 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками 

Тема 11. Аналіз фінансових звітів 

Тема 12. Фінансове прогнозування і планування на підприємстві 

Тема 13. Антикризове фінансове управління на підприємстві 

 

 

3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

Сутність фінансового менеджменту. Фінансовий менеджмент як система управління 

фінансами підприємства. Функції фінансового менеджменту. Необхідність і значення 

фінансового менеджменту.  

Принципи фінансового менеджменту. Умови ефективного функціонування фінансового 

менеджменту. Мета фінансового менеджменту. Основні завдання фінансового менеджменту.  

Стратегія і тактика фінансового менеджменту. Об’єкти і суб’єкти фінансового 

менеджменту. Механізм фінансового менеджменту.  

 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Особливості організації 

фінансового менеджменту залежно від форми організації бізнесу і сфери діяльності. 

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова 

інформаційна база. 

Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Зміст фінансової 

звітності. Загальні вимоги до інформаційної бази. Основні користувачі фінансової 

інформації. 

Внутрішній фінансовий контроль. Фінансовий контролінг. Принципи побудови системи 

фінансового контролінгу на підприємстві. 

 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Суть грошового потоку. Значення грошових потоків у діяльності підприємств. Види 

грошових потоків та їх класифікація. Принципи управління грошовими потоками. 

Оптимізація грошових потоків. 

Вхідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вхідними 

грошовими потоками. Управління грошовими потоками пов’язаними з операційною 

діяльністю. Управління грошовими потоками пов’язаними з операційною діяльністю.  

Вихідні грошові потоки та їх характеристика. Зміст і завдання управління вихідними 

грошовими потоками. Управління видами вихідних грошових потоків. 
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Планування надходження і використання грошових коштів. Розробка і застосування 

платіжного календаря. 

 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках  

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Види процентних ставок. 

Нарахування простих і складних процентів. 

Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундирування. Розрахунок 

майбутньої вартості грошей з урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактора у 

розрахунках майбутньої вартості грошей. 

Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтування та сфери його 

застосування. Визначення суми дисконту. Визначення чистого дисконтного доходу. 

Розрахунок теперішньої вартості ануїтетів. Поточна вартість довічної ренти. Використання 

процентного фактора у розрахунках теперішньої вартості грошей. 

Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив інфляції та ліквідності 

на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості грошей. 

 

Тема 5. Управління прибутком 

Економічна сутність прибутку підприємства. Види прибутку. Зміст і завдання 

управління прибутком підприємства. 

Управління прибутком від операційної діяльності. Формування прибутку від основної 

діяльності. Фактори, які впливають на формування операційного прибутку. Операційний 

леверидж. Гранична виручка і граничні витрати. Аналіз беззбитковості. Розробка цінової 

політики та її оптимізація на підприємстві. Політика максимізації прибутку підприємства. 

Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності. Формування 

прибутку від фінансових операцій. 

Управління розподілом прибутку підприємства. Вплив на розподіл прибутку системи 

оподаткування. Управління використанням чистого прибутку. Дивідендна політика 

підприємства і використання прибутку.  

 

Тема 6. Управління активами 

Економічна сутність і види активів. Склад і структура активів підприємства. 

Зміст і завдання управління оборотними активами. Управління виробничими запасами. 

Управління дебіторською заборгованістю. Визначення оптимальної структури дебіторської 

заборгованості. Методи інкасації дебіторської заборгованості. Методи рефінансування 

дебіторської заборгованості. Управління грошовими коштами. Оптимізація залишку 

грошових коштів підприємства. 

Джерело формування оборотних активів підприємств та шляхи забезпечення їх 

оптимальної структури. Стратегія фінансування оборотних активів: агресивна модель, 

консервативна модель, компромісна модель. 

Управління необоротними активами підприємства. Управління основними засобами, 

нематеріальними активами. 

 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 

Економічна сутність капіталу підприємства. Класифікація капіталу. Визначення 

загальної потреби в капіталі. 

Власний капітал та його формування. Статутний капітал. Пайовий капітал. Резервний 

капітал. Нерозподілений прибуток. Управління формуванням власного капіталу 

підприємства. 

Позичковий капітал. Довгострокові фінансові зобов’язання. Короткострокові фінансові 

зобов’язання. Кредиторська заборгованість. Управління позичковим капіталом підприємства. 

Управління кредиторською заборгованістю. 

Вартість капіталу підприємства. Вартість капіталу як міра прибутковості. Норма 

капіталу. Визначення вартості власного капіталу. Вартість акціонерного капіталу. Оцінка 
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загальної вартості капіталу. Вартість позичкового капіталу. Середньозважена вартість 

капіталу. Фінансовий леверидж. 

Структура капіталу підприємства. Фактори, які впливають на структуру капіталу. 

Управління структурою капіталу. Оптимізація структури капіталу. Політика підприємства 

щодо структури капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства. 

Теоретична суть формування фінансового потенціалу підприємства. Методичні підходи 

до формування фінансового потенціалу підприємства. Управління фінансовим потенціалом 

підприємства. Інвестиції як фактор зростання фінансового потенціалу. Напрями 

нарощування фінансового потенціалу підприємства.  

 

Тема 8. Управління інвестиціями 

Суть та види класифікацій інвестицій. Зміст і завдання  управління інвестиціями. Види 

інвестицій. Формування інвестиційної політики. 

Форми реальних інвестицій та  їх особливості. Капітальні вкладення. Види 

інвестиційних проектів. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Особливості 

управління інноваційними інвестиціями підприємств. Управління реалізацією реальних 

інвестиційних проектів.  

Управління джерелами фінансування капіталовкладень. Амортизаційна політика 

підприємства. Використання прибутку. Інструменти довготермінового фінансування 

інвестицій. Визначення оптимальної структури джерел фінансування капіталовкладень. 

Прогнозування джерел фінансування. 

Управління фінансовим інвестиціями. Вкладення коштів у цінні папери. Розміщення 

коштів на депозитних рахунках. Інвестиційний портфель. Принципи формування 

інвестиційного портфеля. Методи оцінки інвестиційного портфеля з урахуванням ризику. 

Диверсифікація інвестиційного портфелю. Венчурний капітал підприємства. 

 

Тема 9. Управління фінансовим потенціалом підприємства 

Економічна суть категорій «потенціал» і «фінансовий потенціал» підприємства. 

Джерела формування фінансового потенціалу підприємств. Місце фінансового потенціалу в 

структурі економічного потенціалу, та його взаємозв’язки з іншими структурними 

компонентами. 

Функції фінансового потенціалу підприємства (планування, реалізації, контролю). 

Характерні особливості розвитку фінансового потенціалу підприємства. Екзогенні та 

ендогенні фактори формування фінансового потенціалу. Методичні підходи до формування 

фінансового потенціалу підприємств. 

Роль та значення фінансового потенціалу в структурі стратегічного потенціалу 

підприємства. Напрями управління фінансовим потенціалом підприємства. 

Основні принципи управління грошовими потоками підприємства (інформативну 

достовірність, збалансованість, ефективність, ліквідність). Управління фінансовим 

потенціалом підприємств. 

 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками 

Економічна суть фінансових ризиків та їх класифікація. Основні види фінансових 

ризиків. Фактори, які впливають на рівень фінансових ризиків. 

Зміст управління фінансовими ризиками. Процес їх прогнозування та нейтралізації в 

фінансовій діяльності підприємств. 

Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні методи оцінки рівня ризиків. 

Експертні методи оцінки. Аналогові методи оцінки. Премія за ризик і порядок їх визначення. 

Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків. Страхування ризиків. 

 

Тема 11. Аналіз фінансових звітів 

Характеристика фінансових звітів підприємств. Методи оцінки фінансових звітів. Склад 

та зміст фінансової звітності підприємства відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. Зміст і завдання аналізу фінансових звітів.  
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Бухгалтерський баланс і його значення для аналізу фінансового стану підприємства 

Аналіз динаміки і структури активів і пасивів балансу. 

Аналіз звіту про фінансові результати (сукупний дохід) підприємства. Аналіз звіту про 

рух грошових коштів. Критерії і методика оцінки незадовільної структури балансу 

підприємства. 

Система показників фінансового стану підприємства та їх оцінки. Аналіз економічного 

потенціалу підприємства. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства. 

Оцінка ліквідності балансу підприємства. Показники фінансової стійкості і стабільності 

підприємства та їх оцінка. Показники ринкової ділової активності підприємства. 

Комплексний  аналіз фінансового стану підприємства. 

 

Тема 12. Фінансове прогнозування і планування на підприємстві 

Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового менеджменту. Цілі та 

завдання фінансового прогнозування і планування. 

Методи фінансового прогнозування і планування. Бюджетування та його сутність. Види 

бюджетів. Порядок складання бюджетів (кошторисів). Методика розрахунку основних 

фінансових показників бюджетів. 

Бюджетування (планування) операційної діяльності. Порядок розробки бюджету 

капітальних вкладень. Оперативне фінансове планування як основа внутрішньо фірмового 

фінансового контролю. 

 

Тема 13. Антикризове фінансове управління на підприємстві 

Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством. 

Сутність банкрутства підприємства. Види банкрутства. Фінансові наслідки банкрутства. 

Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього реагування на 

загрозу банкрутства. Упереджувальні заходи щодо банкрутства. Внутрішні механізми 

фінансової стабілізації. 

Фінансова санація підприємства. Форми фінансової санації. Менеджмент санації 

підприємства, його функції та завдання. Методи фінансування санації підприємства. 
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