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дисципліни 

Львів, проспект Свободи, 18, ЛНУ ім. Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра економіки підприємства 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

«Управління та адміністрування», 076 – «Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

Викладачі дисципліни Лисий Ігор Васильович, к.е.н., доцент кафедри економіки 

підприємства 

Контактна інформація 

викладачів 

ihor.lysyi@lnu.edu.ua; https://econom.lnu.edu.ua/employee/lysyj-

ihor-vasylyovych 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю).  

Сторінка дисципліни https://econom.lnu.edu.ua/course/finansovyj-mehanizm-rozvytku-

biznesu-076 

Інформація про 

дисципліну 

Дисципліна «Фінансовий механізм розвитку бізнесу» є 

вибірковою дисципліною зі спеціальності 076 – «Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність» для освітньої програми 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», яка 

викладається в 3 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 

Кредитно- Трансферною Системою ЕСТ8). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати 

студентам необхідні знання, обов'язкові для того, щоб розуміти 

зміст управління фінансами підприємства для забезпечення його 

розвитку в ринкових умовах. 

Мета та цілі дисципліни Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий механізм 

розвитку бізнесу» є надання студентам теоретичних знань та 

практичних навиків управління фінансами підприємств для 

забезпечення його розвитку в ринкових умовах. 

 

Цілі дисципліни передбачають вивчення, узагальнення і 

систематизація теоретико-методологічних аспектів управління 

фінансами підприємств в Україні, основ фінансового менеджменту, 

процесу планування фінансів на підприємствах, управління власним 

капіталом підприємства, управління залученим та позичковим 

капіталом, управління дохідністю (прибутковістю) підприємства, 

управління активами и пасивами, управління ліквідністю і резервами, 

механізму менеджменту кредитного портфеля та портфеля цінних 

паперів, управління фінансовими ризиками. 

 



Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література: 

1. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс , 2-е изд., 

перераб. и доп. - К.: Эльга, Ника-Центр, 2014. — 656 с. 

2. Нікбахт Е., Гропеллі А. Фінанси /Пер. з англ. В.Ф. Овсієнка та В.Я. 

Мусієнка. – К.: Основи, 1993. – 383 с. 

3. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. 

дисц. / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач та ін. – К.: КНЕУ, 

2011. – 294 с. 

4. Оробчук М.Г., Лисий І.В. Задачі з економіки підприємства та 

методика їх розв’язування: Навчальний посібник – Львів: 

Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2001. – 107 с. 

5. Фінансовий менеджмент: Підручник / Кер. кол. авт. і наук. ред. 

проф. А. М. Поддєрьогін. - К.: КНЕУ, 2015. - 536 с. 

6. Хиггинс, Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и 

инвестициями / Р. Хиггинс; Пер. с англ. А.Н. Свирид. - М.: Вильямс, 

2013. - 464 c. 

 

Додаткова література: 

1. Закон України „Про оцінку майна, майнових прав, та професійну 

оціночну діяльність в Україні" - zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2658-14 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс»: Затв. 

наказом Міністерства фінансів України № 87 від 31.03.99. зі 

змінами. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0396-99 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові 

результати»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 87 від 

31.03.99. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0397-99 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух 

грошових коштів»: Затв. наказом Міністерства фінансів України № 

87 від 31.03.99. - [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0398-99 

5. Внедрение сбалансированной системы показателей / Balanced 

scorecard umsetzen.Horváth & Partners. М.: АЛЬПИНА, 2005. 478 с. 

6. Измерение результативности компании / On measuring corporate 

performance. Harvard business review. М.: АЛЬПИНА, 2006. 220 с. 

7. Ковалев Вит.В., Ковалев В. В.Финансы организаций (предприятий). 

Учебник. М.: Проспект, 2005. 352 с. 

8. Кузнецов Б.Т.  Финансовый менеджмент. Учебное пособие для 

вузов. – М.: ЮНИТИ, 2015. – 415 с. 

9. Обербринкманн Ф. / Frank Oberbrinkmann/ Современное понимание 

бухгалтерского баланса / Statische und dynamische Interpretation der 

Handelsbilanz. М.:  ФИНАНСЫ И СТАТИСТИКА, 2013. 416 с. 

10. Савчук В.П., Прилипко С.И. Величко Е.Г. Анализ и разработка 

инвестиционных проектов: Учебное пособие. – К.: Абсолют-В, 

Эльга, 2019. – 304 с. 

11. Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, 

управление, портфель инвестиций. 4-е издание. М.:  ДАШКОВ И К, 

2016. - 543 с.  

12. Энциклопедия финансового риск-менеджмента. 2-е изд., испр.и 

доп. /Под ред. А. А. Лобанова, А. В. Чугунова. М.: АЛЬПИНА, 2015. 

878 с.   

13. Этрилл П. /Peter Atrill Финансовый менеджмент для 

неспециалистов. 3-е изд. / Financial Management for non-specialists /. 

- СПб: ПИТЕР, 2016. – 608 с. 



Обсяг курсу 24 години аудиторних занять. 3 них 16 годин лекцій. 8 годин 

практичних занять та 66 годин самостійної роботи. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати: 
 сутність категорії фінанси, методичні засади проведення 

фінансового аналізу; 
 теорію фінансів, кредиту і грошового обігу;  
 теорію фінансового менеджменту;  
 практику управління фінансами підприємства;  
 чинну статистичну звітність; 
 чинне законодавство України в галузі фінансової, кредитної, 

валютної, банківської і біржової діяльності; 
 види цінних паперів і порядок їх обігу;  
 правила і порядок проведення операцій на внутрішньому 

фінансовому ринку України; 
 основи економіки господарського суб'єкта;  
 інструментарій оцінки активів підприємства;  
 склад чинників, які впливають на управління прибутком; 
 методичні основи оцінки майнового стану підприємства за 

різними підходами; 
 стратегію і тактику фінансового забезпечення суб’єктів 

господарювання; 
  принципи та інструментарій оцінки результатів операційної 

діяльності підприємства; 
 систему показників управління обіговими коштами. 
 
вміти:  
 формувати систему організаційного та інформаційного 

забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві; 
 розумітися на статистичній, бухгалтерській і оперативній 

звітності суб'єкта господарювання; 
 досліджувати фінансовий стан підприємства, знаходити 

резерви його зміцнення; 
 аналізувати та оцінювати динаміку фінансових показників, 

вміти визначати фактори їхньої зміни; 
 моделювати фінансовий план підприємства по окремих 

підсистемах планування та напрямах діяльності; 
 застосовувати основні методи аналізу та планування активів 

підприємства; 
 застосовувати основні методи аналізу капіталу, 

обґрунтування потреби в капіталі, оцінювання вартості 
капіталу та оптимізації його структури; 

 приймати оптимальні фінансові рішення, що забезпечують 
зростання прибутку та капіталу, стабілізують діяльність 
підприємства, підвищують добробут його працівників і 
власників; 

 оцінювати ефективність реальних інвестицій , формувати 
програму реальних інвестицій підприємства, обґрунтовувати 
потребу в інвестиційних ресурсах; 

 оцінювати фінансові інвестиції та формувати інвестиційний 
портфель підприємства; 

 застосовувати основні методи аналізу та планування 
грошових потоків підприємства; 

 складати звіти про рух грошових коштів і виконання 
показників фінансового плану; 

 оцінювати фінансові ризики, обґрунтовувати методи їхньої 
нейтралізації та оцінювання; 

 оцінювати вірогідність банкрутства та виявляти шляхи і 
механізми запобігання йому. 

Ключові слова Фінансовий механізм, фінансовий менеджмент, фінансовий 

аналіз, стратегічне фінансове управління, стратегія і тактика 

фінансового забезпечення бізнесу та ін. 



Формат курсу Очний /дистанційний 

Теми 1 Тема. Теоретичні та організаційні основи фінансового механізму 

розвитку бізнесу 

Тема 2. Система забезпечення фінансового механізму розвитку 

бізнесу 

Тема 3. Аналіз фінансових звітів 

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

фінансових розрахунках 

Тема 5. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 

Тема 6. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Тема 7. Управління прибутком 

Тема 8. Управління активами 

Тема 9. Вартість та оптимізація структури капіталу 

Тема 10. Управління інвестиціями 

Тема 11. Управління фінансовими ризиками 

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством 

Підсумковий контроль, 

форма 
залік в кінці семестру. 

Пререквізитн Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з  

Дисциплін: підприємництво, економіка підприємства, стратегія 

діяльності підприємства, економічний аналіз, інфраструктура 

бізнесу, фінанси підприємства, бізнес-діагностика 
Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Презентації, лекції, практичні ситуації з розрахунками, дискусії, 

тематичні доповіді. 

Необхідне обладнання Проектор, роздаткові матеріали, підключення до мережі  Інтернет 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 

нараховуються у формі контрольних замірів (модулів), які 

складають 100% семестрової оцінки. Максимальна кількість 100 

балів. 

 

Питання для заліку 1. Фінансове управління розвитком бізнесу: сутність і функції, 
основні завдання. 

2. Фінансовий механізм розвитку бізнесу.  
3. Система забезпечення фінансового управління розвитком бізнесу. 
4. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. 
5. Інформаційне забезпечення фінансового управління розвитком 

бізнесу.  
6. Фінансова звітність та її роль у функціонуванні фінансового 

механізму розвитку бізнесу. 
7. Управління грошовими потоками в бізнесі 
8. Види грошових потоків та їх класифікація.  
9. Складання звіту про рух грошових коштів. 
10. Управління грошовими потоками, пов'язаними з операційною 

діяльністю.  
11. Управління грошовими потоками, пов'язаними з фінансовими 

операціями. 
12. Управління грошовими потоками, пов'язаними з інвестиційними 

операціями. 
13. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових 

розрахунках 
14. Врахування впливу інфляції на зміну вартості грошей.  
15. Нарахування простих і складних процентів. 
16. Майбутня вартість грошей та її зміст. Поняття компаундирування. 
17. Теперішня вартість грошей та її зміст. Поняття дисконтування.   
18. Управління прибутком підприємства. 
19. Управління прибутком від операційної діяльності.  
20. Аналіз беззбитковості.  



21. Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві.  
22. Операційний ліверідж в політиці максимізації прибутку 

підприємств. 
23. Формування прибутку від фінансових операцій. 
24. Сутність і завдання управління розподілом прибутку.  
25. Управління активами підприємства. 
26. Зміст і завдання управління оборотними активами.  
27. Зміст і завдання управління виробничими запасами.  
28. Зміст і завдання управління дебіторською заборгованістю.  
29. Стратегія фінансування оборотних активів. Види моделей.  
30. Управління необоротними активами підприємства.  
31. Вартість та оптимізація структури капіталу 
32. Управління кредиторською заборгованістю. 
33. Вартість капіталу та її визначення. 
34. Розрахунок середньозваженої вартості капіталу.  
35. Структура капіталу та фінансовий ліверідж.  
36. Управління інвестиціями підприємства. 
37. Зміст і завдання управління інвестиціями.  
38. Формування інвестиційної політики. 
39. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів.  
40. Управління фінансовими інвестиціями.  
41. Портфель фінансових вкладень та принципи його формування і 

оцінки.   
42. Зміст управління фінансовими ризиками. 
43. Основні види фінансових ризиків та їхня характеристика.  
44. Методи розрахунку ризиків.  
45. Аналіз фінансових звітів підприємства. 
46. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності підприємства 

відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  
47. Методи оцінки фінансових звітів та завдання щодо їхнього аналізу.  
48. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства. 
49. Аналіз динаміки валюти балансу і його структури. 
50. Система показників фінансового стану підприємства та їхня оцінка.  
51. Аналіз джерел власних та позичених коштів. 
52. Аналіз власних оборотних засобів (Робочого капіталу) 

підприємства. 
53. Аналіз показників ліквідності і платоспроможності підприємства. 
54. Аналіз ефективності використання оборотних засобів. 
55. Аналіз схильності підприємства до банкрутства. 
56. Фінансове планування і бюджетування в системі фінансового 

управління розвитком бізнесу.  
57. Механізм здійснення фінансового прогнозування на підприємстві. 
58. Методи фінансового прогнозування та планування. 
59. Загальний бюджет підприємства: структура і принципи складання. 
60. Оперативне фінансове планування на підприємстві.  
 

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

завершенню курсу 

 


