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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Кафедра фінансів та бухгалтерського обліку 

Навчальна дисципліна УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ 

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 073 Менеджмент 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента ОП (вивчається у 2 

семестрі), екзамен 

Мова викладання  українська 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни – полягає у формуванні 

системи поглиблених знань із питань 

фінансового управління промисловими 

підприємствами, побудові теоретичної та 

методологічної бази, необхідної для вільного 

володіння сучасними методиками 

стратегічного та оперативно-тактичного 

фінансового менеджменту, опануванні 

основних підходів щодо вибору, 

обґрунтування та реалізації найбільш 

ефективних фінансових рішень у процесі 

управління. 

Завдання дисципліни: 

• формування комплексного розуміння 

механізму управління фінансами  

промислових підприємств, 

• застосування інструментарію фінансового 

менеджменту та методики розробки 

фінансової стратегії діяльності промислового 

підприємства з врахуванням його фінансово-

економічного стану та положення на ринку,  

• застосування інструментарію антикризового 

фінансового управління. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК Здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у сфері менеджменту або у процесі 

навчання, що передбачають проведення 

досліджень та/або здійснення інновацій за 

невизначеності умов і вимог 



ЗК 1 Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні; 

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу; 

СК 1 Здатність обирати та використовувати 

концепції, методи та інструментарій 

менеджменту, в тому числі у відповідності до 

визначених цілей та міжнародних стандартів; 

СК 4 Здатність до ефективного використання 

та розвитку ресурсів організації; 

СК 7 Здатність розробляти проекти, 

управляти ними, виявляти ініціативу та 

підприємливість; 

СК 10 Здатність до управління організацією 

та її розвитком. 

Форми проведення занять Лекції, практичні заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

Р1 Критично осмислювати, вибирати та 

використовувати необхідний науковий, 

методичний і аналітичний інструментарій для 

управління в непередбачуваних умовах; 

Р2 Ідентифікувати проблеми в організації та 

обґрунтовувати методи їх вирішення 

Р3 Проектувати ефективні системи управління 

організаціями; 

Р4 Обґрунтовувати та управляти проектами, 

генерувати підприємницькі ідеї; 

Р5 Планувати діяльність організації в 

стратегічному та тактичному розрізах; 

Р6 Мати навички прийняття, обґрунтування та 

забезпечення реалізації управлінських рішень 

в непередбачуваних умовах, враховуючи 

вимоги чинного законодавства, етичні 

міркування та соціальну відповідальність. 

Р13 Вміти планувати і здійснювати 

інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації 

(підрозділу). 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 



90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з 

можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

1-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи управління фінансами промислового 

підприємства 

Сутність управління фінансами промислового підприємства. Фінансовий механізм в 

управлінні промисловим  підприємством. Мета, завдання та функції управління фінансами 

промислового підприємства. Організація системи управління фінансами промислового 

підприємства. Стратегія та тактика управління фінансами промислового підприємства. 

 

Тема 2. Система управління фінансами промислового підприємства 

Організаційне управління фінансами промислового підприємства.  

Інформаційне забезпечення управління фінансами промислового підприємства.  

Система внутрішнього фінансового контролю. 

 

Тема 3. Управління грошовими потоками на промисловому підприємстві 

Грошові потоки як об’єкт управління фінансами промислового підприємства.  

Загальні підходи до управління грошовими потоками.  

Методи та інструменти оптимізації грошових потоків  промислового підприємства. 

 

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

розрахунках промислового підприємства 

Необхідність і значення визначення вартості грошей в часі. Визначення 

майбутньої вартості грошей у фінансових розрахунках. Визначення теперішньої 

вартості грошей у фінансових розрахунках. Оцінка вартості грошових коштів з 

урахуванням факторів інфляції, ліквідності і ризику. Урахування фактора часу в 

розрахунках вартості облігацій та акцій. 

 

Тема 5. Управління прибутком промислового підприємства 

Прибуток як об’єкт управління фінансами промислового підприємства. Організація та 

інструментарій управління прибутком.  

Управління формуванням доходів. Управління витратами. 

Ефект операційного левериджу. Управління використанням прибутку. 

 

Тема 6. Управління активами промислового підприємства 

Активи як об’єкт управління фінансами промислового підприємства.  

Управління оборотними активами. 

Управління необоротними активами. 

 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу промислового підприємства 



Сутність капіталу підприємства та його види. Вартість капіталу підприємства та 

порядок її визначення. Фінансовий і сукупний левериджі. Структура капіталу та її 

оптимізація. 

 

Тема 8. Управління інвестиціями промислового підприємства 

Економічна сутність інвестицій та їхня класифікація.  

Управління реальними інвестиціями промислового підприємства.  

Управління фінансовими інвестиціями промислового підприємства . 

 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками промислового підприємства 

Ризики у фінансово-господарській діяльності суб’єктів господарювання. Методи 

оцінювання фінансових ризиків. Зміст управління фінансовими ризиками. Механізми 

нейтралізації фінансових ризиків. 

 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів 

Зміст і завдання аналізу фінансової звітності. Аналіз та оцінка балансу 

підприємства. Аналіз звіту про фінансові результати діяльності промислового 

підприємства.  Аналіз звіту про рух грошових коштів. Система показників фінансового 

стану підприємства. Аналіз консолідованої звітності. 

 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування  

Мета і завдання фінансового прогнозування та планування. Методи фінансового 

прогнозування та планування. Поточне й оперативне фінансове планування в 

управлінні підприємством. Бюджетування в системі управління фінансовими 

ресурсами підприємства. 

 

Тема 12. Антикризове фінансове управління на промисловому підприємстві 

Поняття і параметри фінансової кризи підприємства. Зміст і завдання 

антикризового фінансового управління підприємством. Фінансова санація 

підприємства як елемент антикризового управління. Реструктуризація в системі 

антикризового фінансового управління підприємством. 
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