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Назва курсу Моделювання фінансового менеджменту 

Адреса викладання 

курсу 

ЛНУ імені Івана Франка, економічний факультет 

м. Львів, просп. Свободи, 18 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економічної кібернетики 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

Галузь знань 05 “Соціальні та поведінкові науки”  

Спеціальність 051 “Економіка” освітня програма “Економічна 

кібернетика” 

Викладачі курсу Паславська Ірина Мирославівна, к.е.н., доц., доцент кафедри 

економічної кібернетики 

Контактна інформація 

викладачів 

iryna.paslavska@lnu.edu.ua 

http://www.cyber.lviv.ua/person/24  

Консультації по курсу 

відбуваються 

 чні консультації: за попередньою домовленістю в день проведення 

практичних занять (економічний факультет, просп. Свободи, 18, каф. 

Економічної кібернетики, ауд. 308) 

 нлайн консультації: за попередньою домовленістю  у групі 

Моделювання фінансового менеджменту у Microsoft Teams в робочі дні 

з 09.00 до 18.00 

Для погодження часу консультацій слід писати на електронну пошту 

викладача або у чаті групи Моделювання фінансового менеджменту в 

Microsoft Teams. 

Сторінка курсу http://econom.lnu.edu.ua/course/modelyuvannya-v-…chnymy-systemamy 

Інформація про курс Курс розроблено з метою ознайомлення студентів із сучасними 

науковими досягненнями у сфері фінансового менеджменту. Головну 

увагу приділяється сучасним економіко-математичним інструментам 

аналізу та  ефективного планування фінансової діяльності.  

Головними цілями вивчення дисципліни  є формування у студентів 

теоретичної та методологічної бази, що дозволить оволодіти 

практикою використання економіко-математичних моделей у 

фінансовому управлінні; ознайомлення з основними методиками 

аналізу фінансів підприємств; оволодіння навиками розробки та 

реалізації політики управління капіталом; використання на практиці 

статичних та динамічних методів аналізу та оцінки інвестиційних 

проектів та портфелів фінансових інструментів. Вивчення інструментів 

фінансового аналізу здійснюється з використанням опублікованої 

звітності державних підприємств.  

Коротка анотація 

курсу 

Дисципліна “Моделювання фінансового менеджменту” є нормативною 

дисципліною зі спеціальності 051 “Економіка” для освітньо-

професійної програми “Економічна кібернетика”, яка викладається в 2 

семестрі в обсязі 4 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною 

Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою дисципліни є оволодіння математичним інструментарієм 

моделювання процесів управління фінансовими ресурсами 

підприємств, .  

 сновними цілями вивчення дисципліни “Моделювання фінансового 

менеджменту” є: 
− сформувати теоретичну та методологічну базу, що дозволить 

mailto:iryna.paslavska@lnu.edu.ua
http://econom.lnu.edu.ua/course/modelyuvannya-v-upravlinni-finansovo-ekonomichnymy-systemamy
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оволодіти практикою використання економіко-математичних моделей 
у фінансовому управлінні; 
− ознайомити з основними методиками аналізу фінансів 
підприємств; 
− розкрити основні питання, щодо розробки та реалізації політики 
управління капіталом; 
− навчити студентів використовувати на практиці статичні та 
динамічні методи аналізу та оцінки інвестиційних проектів та 
портфелів фінансових інструментів. 

Література для 

вивчення дисципліни 

 сновна література: 

1. Антонов В.М. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні 
технології: навч. посіб. /В.М. Антонов, Г.К. Яловий – Х. : Центр 

навчальної літератури, 2005 – 431 с. 

2. Вовк В. М. Інвестування : навч. посібник / В. М. Вовк, І. 
М. Паславська. – Дрогобич : Коло, 2011. – 465 с. 

3. Вовк В. М. Інвестування та його оптимізаційні моделі : навч. 
посібник / В. М. Вовк, І. М. Паславська. – Львів : ЛНУ імені Івана 

Франка, 2009. – 286 с. 

4. Кривов’язюк І.Б. Економічна діагностика :навч. посібн. / І.Б. 
Кривов’язюк. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 456 с. 

5. Плотніков  .В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних 
корпораціях: навч. посіб. / .В. Плотніков – К.: Кондор, 2004 – 250 с. 

 

Додаткова література: 

1. Бондарь  .В. Банкрутство і санація підприємства: теорія і практика 
кризового управління /  .В. Бондарь,  .В. Мозенков, Т.С. Клебанова та 

ін. - Харків: ВД “ІН-ЖЕК”, 2003. – 272с. - 

2. Вітлінський В. В. Аналіз, моделювання та управління економічним 
ризиком : навч.- метод. посібник для самост. вивч. дисципліни / В. В. 

Вітлінський, П. І. Верчен-ко. – К. :КНЕУ, 2000. – 292 с. 

3. Гилка У. Л. Посібник з вибору методів фінансово-економічного 

аналізу підприємств / У. Л. Гилка, Ю.  . Клочко. – К. : ДУІКТ, 2009. – 

58 с. 

4. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз: теорія, методологія, практика : 
монографія / І. Д. Лазаришина. – Тернопіль, 2006. – 182 с. 

5. Клебанова Т.С. Прогнозування соціально-економічних процесів. 

Навчальний посібник / Клебанова Т.С., Курзенев В.А., Наумов В. М., 

Гур’янова Л.С. та ін. - Вид. ХНЕУ ім. С.Кузнеця, 2015. – 656 с. 

6. Верхоглядова Н. І. Фінансовий аналіз суб’єктів господарської 
діяльності промислових підприємств / Н. І. Верхоглядова. — 

Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2003. ‒ 203 с. 

7. Ващенко Л.  . Аналіз фінансового стану підприємств: інформаційне 
та методичне забезпечення / Л.  . Ващенко, П. М. Сухарев. – Донецьк : 

Вебер (Донецька філія), 2007. — 185 c. 

8. Діагностика стану підприємства: теорія і практика : монографія / 
[Воронкова А. Е., Вечерковські Р. З., Воронков Д. К. та ін.]. — [2-ге 

вид.]. — Х. : Харк. нац. екон. ун-т., 2008. — 520 c. 

9. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання / Л. А. 
Лахтіонова. ‒ К. : КНЕУ, 2001. ‒ 388 с. 

10. Терещенко  .  . Фінансова діяльність суб’єктів господарювання : 
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навч. посіб. /  .  . Терещенко. – К. : КНЕУ, 2003. – 554 с. 

11. Панасенко  . В. Фінансова математика [Електронний ресурс] : 

навч. посіб. /  . В. Панасенко, С. В. Прокопович ; Харківський 

національний економічний універ-ситет ім. С.Кузнеця. – Електрон. 

текстові дан. (43,6 МБ). – Харків : ХНЕУ ім. С. Куз-неця, 2017. – 263 с. 

6.  Управління фінансовою санацією підприємства. Практикум 

[Електронний ресурс] : навч. посіб. /  . А.  стровська,  . Б. Соколова. 

– К. : КНЕУ, 2013. – 176 с. 

12. Фінансовий аналіз [Текст] : навчальний посібник / за заг. ред. 

Школьник І.  . [І.  . Школьник, І. М. Боярко,  . В. Дейнека та ін.]. – К. 

: Центр учбової літератури, 2016. – 368 с. 

13. Фінансовий аналіз: теорія і практика. Навч. посіб. /  . Я. 

Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 328 с. 

14. Цал-Цалко Ю. С. Статистичний аналіз фінансової звітності: 

теорія, практика та інтерпретація : монографія / Ю. С. Цал-Цалко. – 

Житомир : ЖДТУ, 2004. – 505 с. 

15. Швиданенко Г.  . Сучасна технологія діагностики фінансово-

економічної діяльності підприємства / Г.  . Швиданенко,  . І. 

 лексюк. – К. : КНЕУ, 2002. – 192 с. 

16. New directions in mathematical finance / Edited by Paul Wilmott and 

Henrik Rasmussen. – Chichester: Wiley, 2002. – 192 p. 

17. Focardi S., Fabozzi F.J. The mathematics of financial modeling and 

investment management. – Hoboken. NJ : Wiley, 2004. – 778 p. 

18. Fundamentals of Financial Management / Eugene F. Brigham, Joel F. 

Houston. – 14 Ed. - Cengage Learning, 2015. – 832 p. 
 
Інформаційні ресурси 
1. nbuv.gov.ua/e-resources/ 

2. www.bank.gov.ua. 

3. http://pfts.ua/tradeinfo/indexes/shares-indexes 

4. https://managementhelp.org/businessfinance/index.htm 

  

Тривалість курсу 120 год. 

Обсяг курсу 48 годин аудиторних занять. З них 32 години лекцій, 16 годин 

практичних занять та 72 години самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми, у результаті 

вивчення курсу студенти повинні: 

знати:  

– сучасні методи аналізу фінансових систем; економіко-

математичні моделі аналізу, оцінювання, прогнозування  та 

вдосконалення системи керування фінансами підприємства; методи та 

моделі оцінювання ефективності інвестиційної діяльності підприємств; 

методи фінансової діагностики; методи оптимізації структури капіталу; 

методи оцінювання фінансових ризиків та діагностики банкрутства. 

вміти:  

– застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для прийняття фінансових рішень; проводити аналіз 

функціонування та розвитку суб’єктів господарювання, розраховувати 

показники фінансової ефективності діяльності; планувати фінансово-

https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Eugene+F.+Brigham%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joel+F.+Houston%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
https://www.google.com.ua/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Joel+F.+Houston%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
http://www.nbuv.gov.ua/e-resources/
http://pfts.ua/tradeinfo/indexes/shares-indexes
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інвестиційну діяльність підприємства; формувати оптимальну 

структуру капіталу підприємства; проводити аналіз фінансових ризиків 

та здійснювати діагностику ризику банкрутства. 

Ключові слова ЕК Н МІК -МАТЕМАТИЧНА М ДЕЛЬ, ФІНАНС ВА СИСТЕМА, 

ФІНАНС ВИЙ РИЗИК, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПР ЕКТ, ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 

П РТФЕЛЬ, ПРИБУТ К, СТРУКТУРА КАПІТАЛУ, АНТИКРИЗ ВЕ 

УПРАВЛІННЯ. 

Формат курсу  чний /заочний  

 Проведення лекцій, практичних занять та консультації для кращого 

розуміння тем 

Теми Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту 

Тема 2. Моделі оцінювання фінансового стану підприємства 

Тема 3. Моделі управління оборотним капіталом підприємства 

Тема 4. Моделі оптимізації структури капіталу 

Тема 5. Методи та моделі управління інвестиціями 

Тема 6. Моделі синхронного управління фінансово-інвестиційною 

діяльністю підприємства 

Тема 7. Методи та моделі антикризового фінансового управління на 

підприємстві 

Підсумковий 

контроль, форма 

іспит в кінці семестру, 

письмовий  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з таких 

дисциплін: “Макроекономіка”, “Мікроекономіка”, “Фінанси”, 

“Прогнозування соціально-економічних процесів”, “Бухгалтерський 

облік”, “Економіка підприємства”, “Моделювання економіки” 

достатніх для сприйняття категоріального апарату та розуміння 

інструментарію моделювання. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентація, лекції, дискусія, індивідуальні завдання, проектно-

орієнтоване навчання. 

 

 

Необхідне обладнання Вивчення курсу потребує використання програмного забезпечення, 

загальновживаних операційних систем і програм (Exell). 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

 цінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 

за наступним співвідношенням:  

• поточний контроль знань на практичних заняттях: 10% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 10; 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20; 

 • виконання індивідуального домашнього завдання: 20% семестрової 

оцінки; максимальна кількість балів 20; 

• письмовий іспит: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість 

балів 50. 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи:  чікується, що студенти виконають індивідуальне 

домашнє завдання.  

Академічна доброчесність:  чікується, що роботи студентів будуть їх 

оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність посилань 

на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 
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в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади 

можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак академічної 

недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 

обману. Несвоєчасне виконання поставленого індивідуального 

завдання  призводить до зниження оцінки за це завдання.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання.  чікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти 

мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків 

визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених 

курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються всі бали, набрані під час 

семестру. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 
Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS 

 цінка за шкалою 

ECTS 
 цінка за бальною шкалою 

 цінка за 

національною шкалою 

A 90-100 5 (відмінно) 

B 81-89 
4 (добре) 

C 71-80 

D 61-70 
3 (задовільно) 

E 51-60 

FX 21-50 2 (незадовільно)  

F 0-20 
2 (незадовільно)  

без права перездачі 

 

Питання до заліку чи 

екзамену. 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ 

1. Сутність та основні поняття фінансового менеджменту 

2. Фінансовий механізм підприємства 
3. Мета, основні функції та завдання фінансового менеджменту 

4. Сутність і цілі фінансового планування на підприємстві 
5. Фінансова стратегія підприємства 
6. Поняття фінансового стану підприємства 
7. Методи оцінювання фінансового стану підприємства 
8. Інформаційна база аналізу фінансового стану підприємства  
9. Коефіцієнтний метод оцінювання фінансового стану 

10. Інтегральний метод оцінювання фінансового стану підприємств 
11. Метод оцінювання фінансового стану підприємства із 

використанням математичного апарату нечітких множин 

12. Економічна сутність, склад та структура оборотного капіталу 
підприємства 

13. Політика управління оборотним капіталом 

14. Коефіцієнтний метод оцінювання ефективності використання 
оборотних коштів 
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15. Методи нормування оборотного капіталу 

16. Методи управління кредиторською та дебіторською 
заборгованістю 

17. Моделі управління залишками грошових коштів 
18. Моделі управління запасами на підприємстві 
19. Поняття структури капіталу 

20. Методи оптимізації структури капіталу 

21.  птимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня 
фінансової рентабельності 

22.  птимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його 
вартості 

23. Модель формування інтегрального показника цільової 
структури капіталу 

24. Характеристика інвестиційної діяльності підприємства 
25. Поняття та основні характеристики інвестиційних проектів 
26.  сновні критеріальні показники ефективності інвестицій 

27.  Методи коригування 
28. Аналіз чутливості реагування 
29. Метод побудови сценаріїв 
30. Дерево рішень 
31. Аналіз розподілів ймовірності потоків платежів 
32.  Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків 
33.  Методи прийняття рішень без використання чисельних значень 

ймовірності 

34.  Розрахунок ефективності інвестиційних проектів з 
використанням теорії нечіткої логіки 

35. Метод управлінських опціонів 
36. Характеристика інвестиційної діяльності підприємства 
37. Поняття та основні характеристики інвестиційних проектів 
38.   сновні критеріальні показники ефективності інвестицій 

39.  Методи коригування 
40.  Аналіз чутливості реагування 
41.  Метод побудови сценаріїв 
42.  Дерево рішень 
43.  Аналіз розподілів ймовірності потоків платежів 
44.  Імітаційне моделювання інвестиційних ризиків 
45.  Методи прийняття рішень без використання чисельних значень 

ймовірності 

46. Розрахунок ефективності інвестиційних проектів з 
використанням теорії нечіткої логіки 

47. Метод управлінських опціонів 
48. Моделі просторової оптимізації портфеля реальних 

інвестиційних проектів підприємства із врахуванням часткової 

реалізації проектів 

49. Моделі часової оптимізації портфеля реальних інвестиційних 
проектів підприємства 

50. Статична модель синхронного фінансово-інвестиційного 

планування Дж. Діна 

51. Модель узгодження фінансово-інвестиційної програми 
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підприємства із використанням моделі часової оптимізації 

портфеля інвестиційних проектів підприємства 

52. Моделі формування оптимального портфеля та календарного 
плану реального інвестування як особливий випадок часової 

оптимізації 

53.  дноступінчата модель оптимізації прийняття рішення при 
синхронному фінансово-інвестиційному плануванні 

54. Багатоступінчата динамічна модель оптимізації прийняття 
рішень при синхронному фінансово-інвестиційному плануванні 

55. Антикризове фінансове управління підприємством 

56. Антикризове управління на базі діагностики ризику банкрутства 
57. Фінансова стійкість як основа формування потенціалу 

підприємства 

58. Таксономічний аналіз оцінки ефективності антикризового 
фінансового управління 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу.  
 

 


