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Силабус курсу «Фінансовий менеджмент» 
2022 ‒ 2023 навчального року 

 
Назва курсу Фінансовий менеджмент 

Адреса викладання 
курсу 

Львів, проспект Свободи буд  18. Економічний факультет 
Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та 
кафедра, за якою 

закріплена 
дисципліна 

Економічний факультет, кафедра облікових технологій і 
оподаткування 

Галузь знань, 
шифр та назва 
спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 
071 «Облік і оподаткування» 

Викладачі курсу Демко Ірина Іванівна, кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри облікових технологій і оподаткування 

Контактна 
інформація 
викладачів 

Iryna.demko@lnu.edu.ua 
 

Консультації по 
курсу 

відбуваються 

Кафедра облікових технологій і оподаткування, економічний 
факультет . 
Львів, проспект Свободи 18. 
Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн 
консультації через Skype, Teams або подібні ресурси. Для 
погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 
електронну пошту викладача або дзвонити. 

Інформація про 
курс 

Курс спрямований на опанування питань фінансового 
управління підприємств різних організаційно-правових форм 
та різних форм власності в умовах ринкової економіки, 
формування теоретичної та методологічної бази, необхідної 
для вільного володіння сучасними методиками стратегічного та 
оперативно-тактичного фінансового менеджменту, а також 
опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та 
реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі 
управління 

Коротка анотація 
курсу 

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» є обов’язковою зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньої-
програми програми підготовки магістрів, яка викладається у 1 
семестрі в обсязі 6 кредитів для денної форми навчання (за 
Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Мета дисципліни. Підготувати фахівців з поглибленими 
знаннями із питань фінансового управління підприємствами 
різних організаційно-правових форм та різних форм власності 
в умовах ринкової економіки, формування теоретичної та 
методологічної бази, необхідної для вільного володіння 
сучасними методиками стратегічного та оперативно-
тактичного фінансового менеджменту, а також опанування 
основних підходів щодо вибору, обґрунтування та реалізації 
найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління 

Література для 
вивчення 

Основна література:  
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дисципліни  

1. Financial Management (FM) Syllabus and study guide - 
[Електронний ресурс] Режим доступу  -  
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-
students/acca/f9/studyguides/fm-syllandsg-sept19-june20.pdf 
2. Ван Хорн Дж. С., Вахович Джон М. Основы финансового 

менеджмента /  новы управления финансами [Текст] / Дж. С. Ван 
Хорн, Джон М.(мл.) Вахович – М.; СПб.; К. : Вильямс, 2015. – 1232с.  
3. Бригхем Юджин Ф., Ерхардт Майкл С. Финансовий менеджмент 

/ Юджин Ф. Бригхем, Майкл С. Ерхард  – Санкт-Петербург.: 
«Питер», 2009. – 988 с. 
4. Бланк И.А. Финансовый менеджмент : учеб. курс. / [И.А. Бланк]. 

– [изд. 2-е, перераб. и доп.]. – К. : Эльга; Ника Центр, 2005. – 653с. : 
рис., табл. 
5. Костырко Р.А. Управление финансами фирмы в 6-ти томах [навч. 

посібник] – К.: Бизнес Образовательный Альянс, 2017. – 1200 с. 
6. Костирко Р.О. Фінансовий аналіз (рекомендовано МОН України, 

лист №14\18.2-2238 від 14.10.2005 р.): [навч. посібник] – Х.: Фактор, 
2007. – 784 с.  
7. Костирко Р.О. Комплексна оцінка вартості підприємства : 

[монографія] / Р.О. Костирко, Н.В. Тертична, В.О. Шевчук М-во 
освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; 
за заг. ред. М. Г. Чумаченко. – Луганськ : Вид-во СНУ ім. 
Володимира Даля, 2007. – 226 с. : табл., іл. 
8. Костирко Л.А. Стратегічний фінансовий менеджмент: [навч. 

посібник] / Л.А. Костирко, Р.О. Костирко, І.М. Кукса, І.О. Тарасенко 
– 2-ге вид., перероб. і доп. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 
2017. – 465 с. 
9. Костирко Л.А. Вартісно-орієнтоване управління фінансами 

підприємств : [навч. посібник] / Л.А. Костирко, О.О. Терещенко, Р.О. 
Костирко, О.О. Середа – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 
2019. – 405 с. 
10. Савчук В.П. Финансовий менеджмент : практическая 

энциклопедия. / [В.П. Савчук]. – [3-е изд.]. – К. : Максимум, 2005. – 
884 с. рис., табл. 
 
Законодавчі та нормативні документи 
1. Конституція України : Ухвалено на п’ятій сесії Верховної Ради 

України 28.06.1996 р. / Міністерство юстиції України. – Офіц. вид. – 
К., 2006. – 128 с. 
2. Господарський кодекс України : № 436-IV вiд 16.01.2003 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.  
3. Податковий кодекс України: №2755-VI від 02.12.2010 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
4. Про господарські товариства : Закон України № 1576-XII вiд 

19.09.1991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1576-12. 
5. Про банки і банківську діяльність : Закон України [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http: //zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-
14. 
6. Про цiннi папери та фондовий ринок : Закон України №3480-IV 

від 23.02.2006 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 
7. Про бухгалтерський облік та фінансову звiтнiсть в Україні: Закон 

https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-students/acca/f9/studyguides/fm-syllandsg-sept19-june20.pdf
https://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global/PDF-students/acca/f9/studyguides/fm-syllandsg-sept19-june20.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1576-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
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України № 996-XIV від 16 липня 1999 р. [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.  
8. Про iнвестицiйну дiяльнiсть : Закон України № 1560- XII від 

18.09.1991 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1560-12. 
9. Про відновлення платоспроможності боржника або визначення 

його банкрутом : Закон України № 2343-XII вiд 14.05.1992 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=2343-12. 
10. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків 

фінансових послуг : Закон України № 2664-III вiд 12.07.2001 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу :zakon.rada.gov.ua/cgi-
bin/laws/main.cgi?nreg=2664-14. 
11. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 
«Загальні вимоги до фінансової звітності» від 28 лютого 2013 р. за № 
336/22868 (із змінами і доповненнями, внесеними наказом 
Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 627) 
12. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // 

http://zakon.rada.gov.ua. 
 
Допоміжна 
1. Азаренкова Г.М. Фінансові потоки в системі економічних 

відносин: монографія / Г.М. Азаренкова. – Х.: ВД «ІНЖЕК», 2006. – 
328с. 
2. Азаренкова Г.М. Фінанси підприємств: навчальний посібник / 

[Г.М. Азаренкова, Т.М. Журавель, Р.М. Михайленко]. — К.: Знання-
Прес, 2004.— 291с. 
3. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент: підручник / 

Н.М. Давиденко; КМ України, Нац. ун-т біоресурсів і 
природокористування. − К., 2012. − 515с. 
4. Калінеску Т.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / 

[Т.В. Калінеску, В.С. Альошкін, В. Г. Кудіна]; Східноукр. нац. ун-т 
ім. В.Даля. − Луганськ, 2010. − 372с. 
5. Ковалев В.В. Финансовый менеджмент в вопросах и ответах: 

учебное пособие / В.В. Ковалев, Вит. В. Ковалев. – М.: Проспект, 
2011. – 304с. 
6. Коваленко Л.О. Фінансовий менеджмент  [Текст] : навч.  посіб. / 

[Л.О. Коваленко, Л.М. Ремньова]. – [3-тє вид., випр. і доп. ]. – К. : 
Знання, 2008. – 483 с. – (Серія «Вища освіта XXI століття»). 
7. Костирко Р.О. Контроль і аналіз в системі управління 

економічним потенціалом господарюючого суб’єкта: методологія та 
організація: [монографія] – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2010. – 728 с. 
8. Костирко Р.О. Аналіз і діагностика фінансової спроможності 

підприємств в управлінні фінансовою безпекою держави: 
[монографія] / Р.О. Костирко, Н.В. Темнікова – Луганськ: Вид-во 
“Ноулідж”, 2013. – 250 с. 
9. Костирко Л.А. Стратегічний фінансовий менеджмент: [навч. 

посібник] / Л.А. Костирко, Р.О. Костирко, Н.В. Темнікова 
(рекомендовано МОН України гриф № 1/11-6718 від 06.05.2014 р.) – 
Луганськ: вид-во «Ноулідж» – 2014 – 432 с. 
10. Кочкодан В.Б. Сутність капіталу з позицій фінансового 

менеджменту та економічного ресурсу/ В.Б. Кочкодан // Сталий 
розвиток економіки. – 2012. – №2[12]. – С. 294-297. [Електронний 
ресурс]. - Режим доступу : 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_2/294.pdf. 
11. Крамаренко Г.О. Фінансовий менеджмент: підручник [Текст] / 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2012_2/294.pdf


5 
 

Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. — К.: ЦУЛ, 2009. — 520 с. 
12. Maxoвикoвa Г.A. Стратегии финансирования оборотного 

капитала / Г.A. Maxoвикoвa. 2011. [Електронний ресурс]. - Режим 
доступу : http://www.management.com.ua/finance/fin186.html 
13. Момот Т.В. Фінансовий менеджмент :навчальний посібник / 

Т.В.Момот, В.О.Безугла, Ю.О.Тараруєв, М.В.Кадничанський, 
І.Г.Чалий . Центр учбової літератури, 2011. – 712с.  
14. Партин Г.О. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Г.О. Партин, 

Н.Є. Селюченко; МОНМС України, Нац. ун-т «Львів. політехніка». − 
2-ге вид., переробл. і доповн. − Л., 2011. – 348 с. 
15. Фінансовий  менеджмент [Текст] : підручник / [А.М. 

Поддєрьогін,  М.Д. Білик, Л.Д. Буряк та ін.] ; за заг. ред. А.М. 
Поддєрьогіна. – К. : КНЕУ, 2005. – 536 с. 
16. Финансовый менеджмент: теория и практика / [Е.С. Стоянова, 

Т.Б. Крылова, И.Т. Балабанов и др.]. – Извд-во: «Перспектива», 2010. 
– 656 с. 
17. Школьник І.О. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / [І.О. 

Школьник, І.М. Боярко, Б.І. Сюркало] / за ред. І. О. Школьник. – 
Суми : Університетська книга, 2009 – 301. 
 
Інтернет-ресурси  
1. Сайт Асоціації дипломованих сертифікованих бухгалтерів 

(АССА) - http://www.accaglobal.com/ 
2. Сайт Президента України - www.prezident.gov.ua 
3. Сайт Верховної Ради України - www.rada.gov.ua 
4. Сайт Кабінету Міністрів України - www.kmu.gov.ua. 
5. Сайт Міністерства економіки України - www.me.gov.ua. 
6. Сайт Держкомстату України - www.ukrstat.gov.ua 
7. Сайт Національного банку України - www.bank.gov.ua 
8. Сайт Національної бібліотеки України ім. Вернадського - 

www.nbuv.gov.ua. 
9. Сайт наукової бібліотеки НаУКМА - www.librari.ukma.kiev.ua. 
10. Офіційна Інтернет-сторінка Програми розвитку ООН 

http://www.undp.org 
11. Офіційна Інтернет-сторінка Міжнародного валютного фонду 

http://www.imf.org 
12. Офіційна Інтернет-сторінка Світової організації торгівлі 

http://www.wto.org 
13. Сайт «Лаборатория финансового менеджменту» 

http://www.sorokin-lab.com/ 
14. Інтернет-портал для управлінців - http:// www.management.com.ua 

 
Тривалість курсу 180  год. 

Обсяг курсу Очний : загальна кількість годин – 180, з них: аудиторні 
години - 48 (лекції - 32, практичні - 16), самостійна робота  - 
132. 

Очікувані 
результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен уміти:  
Використання методичних підходів та інструментарію 
фінансового менеджменту в процесі управління 
підприємством; 
Формування та ефективне використання системи 
інформаційного забезпечення для прийняття рішень у процесі 
управління фінансами підприємства; 
Розробка оптимальної стратегічної та оперативно-тактичної 
фінансової політики на підприємствах різних організаційно-

http://www.management.com.ua/finance/fin186.html
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правових форм та різних форм власності з урахуванням їх 
фінансового становища та кон'юнктури ринку; 
Розробка етапів політики управління прибутком підприємства; 
розробляє основні напрямки політики управління 
необоротними та оборотними активами підприємства, 
використання оптимізаційних моделей для визначення 
оптимального розміру товарно-матеріальних запасів, готової 
продукції, дебіторської заборгованості та грошових коштів 
підприємства 
Визначення по елементної вартості капіталу підприємства, його 
середньозваженої вартості, граничної вартості та оцінювати 
вплив структури капіталу на його вартість; самостійно визначає 
оптимальні шляхи інвестиційної діяльності, застосовує методи 
визначення дохідності реальних та фінансових інвестицій; 
застосовує методичні підходи при розробленні фінансових 
планів та прогнозів подальшого розвитку з метою досягнення 
як стратегічних, так і оперативно - тактичних цілей 
Використання зовнішніх та внутрішніх механізмів фінансової 
стабілізації підприємства з метою запобігання кризового 
фінансового становища на підприємстві 

Ключові слова бухгалтерський облік, аналіз, менеджмент, фінанси, звітність, 
підприємство 

Формат курсу Очний  
 

 Проведення лекцій, практичних. Консультації, оформлення 
екзамену. 

Теми Теми лекційного курсу 
ТЕМА1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ 
ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
1. Сутність, мета і задачі фінансового менеджменту  
2. Функції і механізм фінансового менеджменту  

ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту  
2. Фінансовий аналіз та фінансове планування на 
підприємстві  
3. Фінансовий контролінг на підприємстві  

ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 
ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

1. Економічна  сутність  грошового  потоку 
 підприємства  і  
класифікація його видів.  
2. Процес управління грошовими потоками підприємства.  
3. Методи оптимізації грошових потоків підприємства  

ТЕМА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У 
ЧАСІ ТА ЇЇ ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ 

РОЗРАХУНКАХ 
1.Необхідність і сутність визначення вартості грошей у часі  
2.Майбутня вартість грошей та її визначення  
3.Нинішня вартість грошей та її визначення  
4.Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з 
врахуванням фактору інфляції 
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ТЕМА 5.  УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 
1. Зміст і задачі управління формуванням прибутку 
підприємства  
2. Операційний аналіз в управлінні прибутком  
3. Управління розподілом прибутку підприємства  

ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ 
1. Формування політики управління оборотними активами 
підприємства  
2. Управління запасами  
3. Управління дебіторською заборгованістю  
4. Управління грошовими активами  
5. Управління необоротними активами  

ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ 
КАПІТАЛУ 

1. Капітал і його сутність та складові  
2. Складові власного капіталу та їх вартість  
3. Позичений капітал підприємства, його сутність та 
вартість  
4. Структура капіталу. Основи теорії Міллера – Модільяні  

Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 
1. Зміст і завдання управління інвестиціями.  
2. Суть та основи управління реальними інвестиціями.  
3. Фінансові інвестиції, їх склад та джерела  
4. Інвестиційний портфель і його формування.   

ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ 
1. Економічна сутність  і класифікація фінансових ризиків 
підприємства  
2. Принципи та політика управління фінансовими 
ризиками  
3. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків   
4. Оцінка фінансового ризику підприємства  

ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
1. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.  
2. Аналіз динаміки і структури активу пасиву.   
3. Аналіз ліквідності підприємства (балансу)   
4. Аналіз фінансової стійкості підприємства  

ТЕМА 11. ВНУТРІШНЬО ФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ 
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ 

1. Сутність фінансового планування.  
2. Система прогнозування фінансової діяльності.   
3. Система поточного фінансового планування.  
4. Оперативне фінансове планування. Бюджетування, 
його сутність та види бюджетів.  
ТЕМА 12. АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ  УПРАВЛІННЯ 

 НА ПІДПРИЄМСТВІ 
1. Зміст і завдання антикризового управління 
підприємством.  
2. Прогнозування банкрутства як елемент антикризового 
управління.  
3. Фінансова санація підприємства як елемент 
антикризового управління.  
4. Джерела фінансової санації підприємств.  
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5. Реструктуризація в системі антикризового управління 
підприємством.  
 

Підсумковий 
контроль, форма 

Екзамен в кінці  семестру (письмовий) 

Пререквізити Вивчення дисципліни базується на знаннях з таких дисциплін: 
«Менеджмент», «Фінанси підприємств», «Економічний 
аналіз», «Фінансовий аналіз», «Управлінський облік», 
«Звітність підприємств» 

Навчальні методи 
та техніки, які 

будуть 
використовуватися 
під час викладання 

курсу 

Лекції, практичні заняття, презентації, науково-пошукові 
роботи, дискусія. 
 
 

Необхідне 
обладнання 

Мультимедійний проектор / Мультимедійна дошка 
Високошвидкісний Інтернет Пакет Microsoft Office із доступом 
до платформи Teams Доступ до платформи Moodle 

Критерії 
оцінювання 
(окремо для 

кожного виду 
навчальної 
діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали 
нараховуються за наступним співвідношенням:  
• тематичний самоконтроль на платформі Moodle: 20% 
семестрової оцінки; максимальна кількість балів – 20;  
• участь в розв’язуванні задач, ситуаційних вправ, 
обговореннях виконання індивідуальних розрахункових 
завдань: 30% семестрової оцінки; максимальна кількість балів 
– 30;  
• екзамен: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість 
балів – 50. Підсумкова максимальна кількість балів – 100  
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають кілька 
письмових контрольних робіт, які містять завдання для 
виявлення рівня сформованості практичних навиків. 
 Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів 
будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. 
Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування 
джерел, списування, втручання в роботу інших студентів 
становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 
недоброчесності. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 
не зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату 
чи обману.  
Відвідання занять є важливою складовою навчання. 
Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і практичні 
зайняття 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. 
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Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані під 
час виконання лабораторних та індивідуальних завдань, 
підсумкових модулів, самостійній роботі. При цьому 
обов’язково враховуються присутність на заняттях та 
активність студента під час лабораторного заняття; 
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 
користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 
навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 
поставленого завдання і т. ін. 
Жодні форми порушення академічної доброчесності не 
толеруються. 

Питання до 
екзамену. 

1. Сутність, мета і задачі фінансового менеджменту  
2. Функції і механізм фінансового менеджменту  
3. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту  
4. Фінансовий аналіз та фінансове планування на 
підприємстві  
5. Фінансовий контролінг на підприємстві  
6. Економічна  сутність  грошового  потоку 
 підприємства  і  
7. класифікація його видів.  
8. Процес управління грошовими потоками підприємства.  
9. Методи оптимізації грошових потоків підприємства  
10. Необхідність і сутність визначення вартості грошей у 
часі  
11. Майбутня вартість грошей та її визначення  
12. Нинішня вартість грошей та її визначення  
13. Оцінка майбутньої та теперішньої вартості грошей з 
врахуванням фактору інфляції 
14. Зміст і задачі управління формуванням прибутку 
підприємства  
15. Операційний аналіз в управлінні прибутком  
16. Управління розподілом прибутку підприємства  
17. Формування політики управління оборотними 
активами підприємства  
18. Управління запасами  
19. Управління дебіторською заборгованістю  
20. Управління грошовими активами  
21. Управління необоротними активами  
22. Капітал і його сутність та складові  
23. Складові власного капіталу та їх вартість  
24. Позичений капітал підприємства, його сутність та 
вартість  
25. Структура капіталу. Основи теорії Міллера – 
Модільяні  
26. Зміст і завдання управління інвестиціями.  
27. Суть та основи управління реальними інвестиціями.  
28. Фінансові інвестиції, їх склад та джерела  
29. Інвестиційний портфель і його формування.   
30. Економічна сутність  і класифікація фінансових 
ризиків підприємства  
31. Принципи та політика управління фінансовими 
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ризиками  
32. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових 
ризиків   
33. Оцінка фінансового ризику підприємства  
34. Сутність, цілі та завдання аналізу фінансових звітів.  
35. Аналіз динаміки і структури активу пасиву.   
36. Аналіз ліквідності підприємства (балансу)   
37. Аналіз фінансової стійкості підприємства  
38. Сутність фінансового планування.  
39. Система прогнозування фінансової діяльності.   
40. Система поточного фінансового планування.  
41. Оперативне фінансове планування. Бюджетування, 
його сутність та види бюджетів.  
42. Зміст і завдання антикризового управління 
підприємством.  
43. Прогнозування банкрутства як елемент 
антикризового управління.  
44. Фінансова санація підприємства як елемент 
антикризового управління.  
45. Джерела фінансової санації підприємств.  
46. Реструктуризація в системі антикризового управління 
підприємством.  

 
Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано 

по завершенню курсу. 
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Схема курсу 
Денна форма навчання 

16 
тиж. 
52 

год. 

Тема, план Форма 
діяльності  

Література. 
Ресурси в 
інтернеті 

Год. 

Те
рм

ін
 

ви
ко

на
нн

я 

3 
 
 
 

ТЕМА1. ТЕОРЕТИЧНІ ТА 
ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ  
1.Сутність, мета і задачі фінансового 
менеджменту  
2.Функції і механізм фінансового 
менеджменту  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

2/1 1,5 
тижні 

3 
 
 

ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ 

1.Інформаційне забезпечення фінансового 
менеджменту  
2.Фінансовий аналіз та фінансове планування 
на підприємстві  
3.Фінансовий контролінг на підприємстві  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси  

2/1 1,5 
тижні 

3 ТЕМА 3. УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ 
ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ  
1.Економічна  сутність грошового потоку 
 підприємства  і класифікація його 
видів.  
2.Процес управління грошовими потоками 
підприємства.  
3.Методи оптимізації грошових потоків 
підприємства  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси  

2/1 1,5 
тижні 

6 ТЕМА 4. ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ 
ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ 
ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ 
РОЗРАХУНКАХ  
1.Необхідність і сутність визначення вартості 
грошей у часі  
2.Майбутня вартість грошей та її визначення  
3.Нинішня вартість грошей та її визначення  
4.Оцінка майбутньої та теперішньої вартості 
грошей з врахуванням фактору інфляції  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси  

4/2 2 тижні 

3 ТЕМА 5.  УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ  
1.Зміст і задачі управління формуванням 
прибутку підприємства  
2.Операційний аналіз в управлінні прибутком  
3.Управління розподілом прибутку 
підприємства  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

2/1 1,5 
тижні 

6 ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
1.Формування політики управління 
оборотними активами підприємства  
2.Управління запасами  
3.Управління дебіторською заборгованістю  
4.Управління грошовими активами  
5.Управління необоротними активами  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

4/2 2 тижні 

3 ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ 
СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

1.Капітал і його сутність та складові  
2.Складові власного капіталу та їх вартість  
3.Позичений капітал підприємства, його 
сутність та вартість  
4.Структура капіталу. Основи теорії Міллера 

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

2/1 1,5 
тижні 
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– Модільяні  
3 Тема 8. УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

1.Зміст і завдання управління інвестиціями.  
2.Суть та основи управління реальними 
інвестиціями.  
3.Фінансові інвестиції, їх склад та джерела  
4.Інвестиційний портфель і його формування.   

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

2/1 1,5 
тижні 

6 ТЕМА 9. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ 
РИЗИКАМИ 

1.Економічна сутність  і класифікація 
фінансових ризиків підприємства  
2.Принципи та політика управління 
фінансовими ризиками  
3.Внутрішні механізми нейтралізації 
фінансових ризиків   
4.Оцінка фінансового ризику підприємства  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

4/2 2 тижні 

3 ТЕМА 10. АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 
1.Сутність, цілі та завдання аналізу 
фінансових звітів.  
2.Аналіз динаміки і структури активу пасиву.   
3.Аналіз ліквідності підприємства (балансу)   
4.Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

2/1 1,5 
тижні 

3 ТЕМА 11. ВНУТРІШНЬО ФІРМОВЕ 
ФІНАНСОВЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

І ПЛАНУВАННЯ 
1.Сутність фінансового планування.  
2.Система прогнозування фінансової 
діяльності.   
3.Система поточного фінансового 
планування.  
4.Оперативне фінансове планування. 
5.Бюджетування, його сутність та види 
бюджетів.  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

2/1 2 тижні 

6 ТЕМА  12.  АНТИКРИЗОВЕ 
 ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ  НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
1.Зміст і завдання антикризового управління 
підприємством.  
2.Прогнозування банкрутства як елемент 
антикризового управління.  
3.Фінансова санація підприємства як елемент 
антикризового управління.  
4.Джерела фінансової санації підприємств.  
5.Реструктуризація в системі антикризового 
управління підприємством.  

Лекція, 
практичне 

Деталізований 
список 
рекомендованої 
літератури та 
посилання на 
Інтернет-
ресурси 

4/2 2 тижні 

 
Силабус курсу розробила доцент Демко Ірина Іванівна. 
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