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АНОТАЦІЯ 

 

Мета дисципліни: полягає у формуванні системи поглиблених знань із 

питань управління фінансами промислового підприємствами, формування 

теоретичної та методологічної бази, необхідної для вільного володіння 

сучасними методиками стратегічного та оперативно-тактичного фінансового 

менеджменту, опанування основних підходів щодо вибору, обґрунтування та 

реалізації найбільш ефективних фінансових рішень у процесі управління. 

Завдання дисципліни: формування комплексного розуміння механізму 

управління фінансами підприємств, застосування інструментарію фінансового 

менеджменту та методики розробки фінансової стратегії діяльності 

підприємства з врахуванням його фінансово-економічного стану та положення 

на ринку, застосування інструментарію антикризового фінансового управління. 

  

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

Змістовий модуль 1. Теоретичні й методологічні основи фінансового 

менеджменту 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту  

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту промислового 

підприємства 

Тема 3. Управління грошовими потоками на промисловому підприємстві  

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

розрахунках  

Тема 5. Управління прибутком  промислового підприємства  

Тема 6. Управління активами промислового підприємства 

Змістовий модуль 2. Стратегічні і тактичні цілі  фінансового менеджменту 

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу промислового підприємства 

Тема 8. Управління інвестиціями промислового підприємства 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками промислового підприємства 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів промислового підприємства 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 

Тема 12. Антикризове фінансове управління промисловим підприємством 

 

 

 

 



1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
 

Найменування 

показників 

Галузь знань,  

спеціальність,  

ступінь вищої  

освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Денна форма  

навчання 

Заочна форма  

навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь: 07 «Управління 

та адміністрування» 

  

Спеціальність або 

освітня програма:  

073 «Менеджмент» 

Статус дисципліни  

вибіркова 

Залікових модулів – 2  Рік підготовки 

Змістових модулів – 2  1 1 

Індивідуальне завдання 

студента - 
Семестр 

Загальна кількість 

годин – 120 

2 2 

Лекції (год.) 

Тижневих годин для 

денної форми навчання:  

аудиторних – 4; 

самостійної роботи  

студента – 3 

Ступінь 

вищої освіти: другий  

(магістерський) 

34 8 

Практичні, семінарські (год.) 

34 4 

Лабораторні (год.) 

- - 

Самостійна робота (год.) 

52 108 

Індивідуальне завдання  (год.) 

- - 

Вид контролю: 

залік залік 
Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять та самостійної роботи становить (%): 

57% до 43%  (для денної форми навчання), 11% до 89% (для заочної форми навчання). 

 

 

 

ПЕРЕЛІК ПЛАНОВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, 

СПІВВІДНЕСЕНИХ З ПЛАНОВАНИМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЄННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

За результатами вивчення дисципліни здобувач повинен опанувати 

наступні компетентності: 

Інтегральна компетентність (ІК): 

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. 

Загальні компетентності (ЗК): 



ЗК 1 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні;  

ЗК 2 Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності);  

ЗК 3 Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій;  

ЗК 4 Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети;  

ЗК 5 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів);  

ЗК 6 Здатність генерувати нові ідеї (креативність);  

ЗК 7 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Спеціальні фахові компетентності (СК): 

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. 

 

В результаті вивчення курсу студенти повинні  

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;  

– методи нейтралізації фінансових ризиків;  

– методи аналізу фінансових звітів. 

Вміти:   



- прогнозувати грошові потоки підприємства; 

 виявляти вплив факторів на кінцевий фінансовий результат підприємства; 

 прогнозувати грошові потоки для забезпечення стабільного функціонування 

підприємств;   

- управляти дебіторською заборгованістю підприємства; 

 управляти запасами підприємства; 

 визначати фінансову ефективність господарюючих суб’єктів, здійснювати  

фінансові розрахунки;  

- володіти методами економічного та фінансового аналізу; 

 застосовувати математичні і статистичні методи до вирішення економічних 

завдань;  

- складати, читати і аналізувати первинні документи підприємств. 

Програмні результати навчання (Р): 

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; 

Р 6 Мати навички прийняття, обґрунтування та забезпечення реалізації 

управлінських рішень в непередбачуваних умовах, враховуючи вимоги 

чинного законодавства, етичні міркування та соціальну відповідальність;  

Р 8 Застосовувати спеціалізоване програмне забезпечення та інформаційні 

системи для вирішення задач управління організацією;  

Р 10 Демонструвати лідерські навички та вміння працювати у команді, 

взаємодіяти з людьми, впливати на їх поведінку для вирішення професійних 

задач;  

Р 11 Забезпечувати особистий професійний розвиток та планування власного 

часу;  

Р 12 Вміти делегувати повноваження та керівництво організацією 

(підрозділом);  

Р13 Вміти планувати і здійснювати інформаційне, методичне, матеріальне, 

фінансове та кадрове забезпечення організації (підрозділу). 



2. СТРУКТУРА ТА ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВИХ МОДУЛІВ 

ТА РОЗПОДІЛ ЧАСУ НА ЇХ ЗАСВОЄННЯ 
Назви змістових модулів і 

тем 
Кількість годин 

денна форма заочна форма 
усього у тому числі усього у тому числі 

лк пр лаб інд с.р. лк пр лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Заліковий модуль 1 

Змістовий модуль 1. 

Теоретичні й методологічні основи фінансового менеджменту (60 год) 

1. Теоретичні та організаційні 

основи фінансового 

менеджменту 

10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

2. Система забезпечення 

фінансового менеджменту 
10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

3. Управління грошовими 

потоками на промисловому 

підприємстві 

10 3 3   4 10 0,5 0,5   9 

4. Визначення вартості грошей 

у часі та її використання у 

фінансових розрахунках 

10 3 3   4 10 0,5 0,5   9 

5. Управління прибутком 

промислового підприємства 
10 4 4   2 10 1    9 

6. Управління активами 

промислового підприємства 
10 3 3   4 10 1    9 

Разом за змістовим модулем 

1 
60 17 17   26 60 4 2   54 

Змістовий модуль 2  

Стратегічні і тактичні цілі  фінансового менеджменту (60 год) 

7. Вартість і оптимізація 

структури капіталу 

промислового підприємства 

10 4 4   2 10 0,5 0,5   9 

8. Управління інвестиціями 

промислового підприємства 
10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

9. Управління фінансовими 

ризиками 
10 2 2   6 10 0,5 0,5   9 

10. Аналіз фінансових звітів 

промислового підприємства 
10 3 3   4 10 0,5 0,5   9 

11. Внутрішньофірмове 

фінансове прогнозування та 

планування промислового 

підприємства 

10 3 3   4 10 1    9 

12. Антикризове фінансове 

управління на підприємстві 
10 3 3   4 10 1    9 

Разом за змістовим модулем 

2 
60 17 17   26 60 4 2   54 

Усього годин 120 34 34   52 120 8 4   108 



Змістовий модуль 1. 

Теоретичні й методологічні основи фінансового менеджменту  (60 год) 

 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

Сутність фінансового менеджменту. Фінансовий механізм в управлінні 

промисловим підприємством. Мета, завдання та функції фінансового 

менеджменту. Організація фінансового менеджменту. Стратегія та тактика 

фінансового менеджменту. 

 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 

Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне 

забезпечення фінансового менеджменту. Система внутрішнього фінансового 

контролю промислового підприємства. 

 

Тема 3. Управління грошовими потоками на промисловому  

підприємстві 

Грошові потоки як об’єкт фінансового менеджменту. Загальні підходи до 

управління грошовими потоками промислового підприємства. Методи та 

інструменти оптимізації грошових потоків промислового підприємства 

підприємства  

 

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

фінансових розрахунках 

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 фінансового менеджменту. Організація та 

інструментарій управління прибутком промислового підприємства. Управління 

формуванням доходів промислового підприємства. Управління витратами 

промислового підприємства. Ефект операційного левериджу. Управління 

використанням прибутку промислового підприємства. 



 

Тема 6. Управління активами 

Активи промислового підприємства. як об’єкт фінансового менеджменту. 

Управління оборотними активами промислового підприємства. Управління 

необоротними активами промислового підприємства. 

 

Змістовий модуль 2 

Стратегічні і тактичні цілі  фінансового менеджменту (60 год) 

 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 

Сутність капталу підприємства та його види. Вартість капіталу 

підприємства та порядок її визначення. Фінансовий і сукупний левериджі. 

Структура капіталу та її оптимізація. 

 

Тема 8. Управління інвестиціями 

Економічна сутність інвестицій та їхня класифікація. Управління 

реальними  інвестиціями. Управління фінансовими інвестиціями. 

 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками 

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 промислового підприємства 

Зміст і завдання аналізу фінансової звітності. Аналіз та оцінка балансу 

підприємства. Аналіз звіту про фінансові результати діяльності підприємства. 

Аналіз звіту про рух грошових коштів. Система показників фінансового стану 

підприємства. Аналіз консолідованої звітності. 

 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування промислового підприємства 

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 промислового підприємства. Фінансова 

санація промислового підприємства як елемент антикризового управління. 

Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління 

промислового підприємства. 

 

3. ПОЛІТИКА І ПРОЦЕДУРИ 

3.1. Політика щодо академічної доброчесності. Академічна 

доброчесність здобувачів вищої освіти є важливою умовою для опанування 

результатами навчання за дисципліною і отримання задовільної оцінки з 

поточного та підсумкового контролів. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими 

запозиченнями не більше 20%. Списування під час контрольних робіт 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). У разі порушення 

здобувачем вищої освіти академічної доброчесності (списування, плагіат, 

фабрикація), робота оцінюється незадовільно та має бути виконана повторно. 

При цьому викладач залишає за собою право змінити тему завдання.  

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає 

врегульоване Положенням Про організацію освітнього процесу в Економіко-

технологічному інституту ім. Р.Ельворті  (https://eti.kr.ua) 

 

3.2. Політика щодо дедлайнів та перескладання. Роботи, які здаються 

із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. 

Перескладання іспиту чи модулів відбувається із дозволу деканату за наявності 

поважних причин (хвороба, сімейні обставини, відрядження), що 

підтверджуються документально, студентам можуть бути визначені 

індивідуальні терміни складання заліків та екзаменів, про що видається наказ 

по Інституту . 

 

 

 



4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Методами контролю з дисципліни «Управління фінансами  промислового 

підприємства» є поточний, модульний та підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної 

роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: усні 

опитування; письмові контрольні роботи; поточне тестування; виконання 

самостійної роботи тощо. 

Активна робота під час аудиторних занять також може оцінюватись 

викладачем певною кількістю додаткових балів по кожній темі.  

Захист самостійних творчих робіт здійснюється у вигляді презентації 

роботи та усного опитування (захисту) за темою дослідження. 

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні магістр. Підсумковий контроль з 

дисципліни «Управління фінансами  промислового підприємства» включає 

семестровий контроль у формі заліку (виконання тестових завдань). 

Загальний бал визначається сумуванням всіх балів отриманих при вивченні 

даної дисципліни. Результати  фіксуються у балах та перераховуються в оцінки 

за національною шкалою та шкалою ECTS. 

 

5 СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ  

НАВЧАННЯ 

Для поточного та підсумкового контролю успішності здобувачів вищої 

освіти використовується модульно-рейтингова система, яка передбачає 

розподіл балів за виконання усіх запланованих видів робіт. Така система 

оцінювання виключає можливість суб’єктивного відношення викладача і 

орієнтує здобувача вищої освіти на підрахунок своїх балів за конкретні види 

робіт. 

 

 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти: 

(макс. кількість балів)  

Поточне оцінювання та самостійна робота Підсумк

ове 

тестуван

ня  

Залі

к 1 модуль 2 модуль 

Т

1 

Т

2 

Т

3 

Т

4 

Т

5 

Т

6 

С/р  1 

моду

ль 

Т

7 

Т

8 

Т

9 

Т1

0 

Т1

1 

Т1

2 

С/р  2 

моду

ль 

  

3 3 3 3 3 3 12 3 3 3 3 3 3 12 40 100 

30 30 40 100 
Т1, Т2... Т12 – теми змістових модулів. 

С/р - самостійна робота 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів на практичних 

заняттях  

Макс. кількість 

балів 

Критерії оцінювання навчальних досягнень 

3 Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно та аргументовано 

його викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст 

теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову 

літературу, вільно послуговується науковою термінологією, 

розв’язує задачі стандартним або оригінальним способом, 

наводить аргументи на підтвердження власних думок, 

здійснює аналіз та робить висновки 

2 Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 

навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, 

виявляє елементарні знання окремих положень, записує 

основні формули, рівняння, закони. Не здатний до глибокого, 

всебічного аналізу, обґрунтування та аргументації, не 

користується необхідною літературою, допускає істотні 

неточності та помилки 

1 Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми та курсу, володіє навчальним 

матеріалом на рівні розпізнавання явищ, допускає істотні 

помилки, відповідає на запитання, що потребують 

однослівної відповіді. 

0 Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 

матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 



При оцінюванні конспекту з відповідями по самостійній роботі студента 

оцінюється своєчасність та повнота відповідей на питання. Кожна тема оцінюється 

в 1 бал.   

Розподіл балів при оцінюванні самостійної творчої роботи студентів 

денної форми навчання: 

Максимальна кількість балів за самостійну творчу роботу   

Всього 

ТВ 

 

Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

захисту 

Якість 

ТВ 

Захист 

ТВ 

Самостійність 

виконання 

вчасно невчасно вчасно  невчасно 

0,5 0 0,5 0 2 2 1 6 

Якщо оцінка виконання та захисту ТВ нижче граничного рівня – 4 бали, то 

така робота вважається невиконаною або незахищеною. Бали за таку роботу 

нараховуються тільки після її доведення до відповідного (необхідного) рівня 

виконання. 

Студент вважається допущеним до заліку, якщо він отримав за поточну та 

самостійну роботу мінімум 60 балів.  

 

Система оцінювання для студентів заочної форми навчання 

Система оцінювання для студентів заочної форми навчання передбачає здачу 

контрольної роботи та підсумкового контролю (заліку у тестовій формі за всіма 

темами курсу).  

Розподіл балів з дисципліни 

(макс. кількість балів)  

Контрольна робота (КР) Підсумковий контроль Залік 

60 40 100 
 

Розподіл балів при оцінюванні контрольної роботи студента заочної форми 

навчання: 
Максимальна кількість балів за оцінюванні конспекту з відповідями по 

самостійній роботі студента 

 

Всього 

 

 
Своєчасність 

виконання 

Своєчасність 

Захисту 

Якість 

 

Захист  Самостійність 

виконання 

вчасно невчасно вчасно  невчасно 

10 0 10 0 10 10 20 60 

Якщо оцінка виконання та захисту КР нижче граничного рівня – 20 балів, то така 

робота вважається невиконаною або незахищеною. Бали за таку роботу 

нараховуються тільки після її доведення до відповідного (необхідного) рівня 

виконання. 
 

 

 

 

 

 



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 
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