
ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Мета курсу – є формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 
управління фінансами підприємств. 

Дисципліна «Фінансовий менеджмент» в структурно-логічній схемі базується на 
набутих знаннях з наступних ОК: «Стратегічний менеджмент», «Інноваційний 
менеджмент», вона інтегрується з вивченням дисциплін: «Управління командами і 
тайм-менеджмент», «Методологія наукових досліджень та системне мислення». 
Вивчення дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом 
дисциплін: «Розвиток менеджменту в умовах трансформаційних змін економічних 
систем», «Реінжиніринг бізнес-процесів та бізнес-моделювання», «Проектний 
менеджмент», «Топ-менеджмент», «Маркетинг-менеджмент», «Аудит та методологічні 
підходи до оцінювання управлінської діяльності». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: здатність до аналітичних досліджень фінансових явищ і процесів 
на макрота мікрорівні; здатність до оцінювання рівня інвестиційного, фінансового та 
інших видів ризиків; здатність до вибору оптимального ризикового рішення в умовах 
невизначеності; здатність до виявлення викривлень у фінансовій звітності 
підприємства; здатність до побудови прогнозної фінансової звітності; здатність до 
прогнозування ймовірності банкрутства суб'єктів господарювання; здатність до 
використання фінансових та інших функцій MS Excel для вирішення завдань у 
діяльності фінансового менеджера. 

Програмні результати навчання: 
знати: сутність і функції фінансового менеджменту; організацію фінансового 
менеджменту на підприємстві; стратегію і тактику фінансового менеджменту; 
організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту;  сутність і 
види грошових потоків підприємства; інструментарій управління грошовими 
потоками; методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його 
застосування у фінансових розрахунках; організацію та інструментарій управління 
прибутком; управління формуванням і використанням прибутку; формування і 
фінансування оборотних активів; сутність капіталу та його роль у діяльності 
підприємства; форми функціонування капіталу та їхні характеристики; теорії 
структури капіталу; інструментарій управління інвестиціями на підприємстві; сучасні 
концепції управління ризиками; методи нейтралізації фінансових ризиків; методи 
аналізу фінансових звітів; сутність і методи антикризового фінансового управління; 
моделі прогнозування банкрутства підприємства. 
вміти: прогнозувати грошові потоки підприємства;  виявляти вплив факторів на 
кінцевий фінансовий результат підприємства; аналізувати фінансові ризики; 
прогнозувати грошові потоки для забезпечення стабільного функціонування 
підприємств; формувати стратегію ефективного розміщення фінансових ресурсів 
підприємства; використовувати бюджетування для підвищення 
конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості підприємства; управляти 
дебіторською заборгованістю підприємства; управляти запасами підприємства; 
контролювати ефективність антикризового фінансового управління, визначати вплив 
антикризових заходів на основні фінансові параметри підприємства та ін. 



 
 
Зміст навчальної дисципліни: 
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ. 
Цілі, завдання і сутність фінансового менеджменту. Фінанси, їх роль і функції в 
процесі суспільного відтворення. Сутність, мета і завдання фінансового менеджменту. 
Функції і механізм фінансового менеджменту. Правове, податкове і фінансове 
середовище бізнесу. Правове середовище бізнесу. Податкове середовище бізнесу. 
Фінансове середовище бізнесу. Призначення фінансових ринків. Фінансові ринки. 
Фінансові посередники. Фінансові брокери. Методичні основи фінансового 
менеджменту. 
УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ. ВАРТІСТЬ І 
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ. Поняття і значення грошових потоків у 
діяльності підприємства. Принципи управління грошовими потоками підприємства. 
Методи управління грошовими потоками підприємства. Грошові потоки від активів і 
методи їх вимірювання. Грошові потоки кредиторам і акціонерам. Планування 
грошових потоків. Фінансування діяльності підприємства: основні поняття і категорії. 
Довгострокові пасиви: склад, структура, основні способи збільшення капіталу. 
Традиційні методи короткострокового і середньострокового фінансування. Управління 
капіталом підприємства. Економічна сутність і класифікація капіталу підприємства. 
Функції і механізм управління капіталом підприємства. Основні теорії структури 
капіталу. Оптимізація структури капіталу. Методологічні основи оцінки вартості 
капіталу підприємства. Сутність концепції вартості капіталу. Оцінка середньозваженої 
вартості капіталу підприємства. Моделі оцінки вартості зобов'язань підприємства. 
Управління власним капіталом. Формування і управління власним капіталом 
підприємства. Оцінка вартості власного капіталу. Політика формування власних 
фінансових ресурсів підприємства. Дивідендна політика і можливості її вибору. 
Управління позиковим капіталом. Політика залучення і формування позикового 
капіталу підприємства. Управління залученням банківського кредиту. Забезпечення 
стійких темпів економічного розвитку підприємства. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


