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1. Опис навчальної дисципліни
Шифри та назви галузі знань,
код та назва спеціальності,
ступінь вищої освіти

Найменування показників

Галузь знань 07
Управління та
адміністрування ;
Спеціальність 072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Кількість кредитів ЕСТS – 3,0
Загальна кількість годин - 90
Кількість тем

- 6

Характеристика навчальної
дисципліни
Цикл підготовки природничонаукової, професійної та
практичної
(назва циклу)

Навчальний курс

1
(номер)

Семестр

1
(номер)

Види контролю:
Підсумковий
другий (магістерський) рівень контроль
екзамен

вищої освіти

(екзамен, залік)

Розподіл навчальної дисципліни за видами занять:
Денна форма навчання
Лекції

Заочна форма навчання

- __14___

Лекції

- ___6__

(години)

Семінарські заняття

- __16___

(години)

Семінарські заняття

- ___6__

(години)

Практичні заняття

- ___-__

(години)

Практичні заняття

- ___-__

(години)

Лабораторні заняття

- ___-__

(години)

Лабораторні заняття

- ___-__

(години)

Самостійна робота

- __60_

(години)

Самостійна робота

- __78__

(години)

(години)

Індивідуальні завдання:

Індивідуальні завдання:

Курсова робота - __1____№1_______

Курсова робота - __1____№1________

(кількість, № семестру)

Реферати

- __1____№1___
(кількість, № семестру)

(кількість, № семестру)

Реферати

- __1____№1___
(кількість, № семестру)
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент»
є оволодіння студентами базових знань з теорії і практики управління
фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення
суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною та
інвестиційною діяльністю, винайдення вірних фінансових рішень.
Завдання вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є показати
роль та значення фінансового менеджменту в організації та управлінні
ефективністю
виробничо-господарської
діяльності
підприємств,
охарактеризувати методологічний інструментарій та базові показники
фінансового менеджменту, навчити основам прийняття фінансових рішень.
Міждисциплінарні зв’язки. Фінансовий менеджмент спирається на
знання різних галузей економічних та правових наук. Дисципліна
«Фінансовий менеджмент» тісно поєднана з такими нормативними
економічними курсами, як «Фінанси», «Гроші та кредит», «Банківська
справа», «Менеджмент», «Податковий менеджмент», «Фінансовий аналіз» та
іншими. Знання цих курсів та сформовані при їх вивченні навички дають
можливість оволодіти знаннями теоретичних положень, сформувати вміння і
навички практичної діяльності, які потрібні для проведення аналізу
фінансової діяльності підприємства.
Очікувані результати навчання: у результаті вивчення навчальної
дисципліни здобувач вищої освіти повинен
знати:

суть та функції фінансового менеджменту;

основну оптимізаційну задачу фінансового менеджменту;

основні напрямки діяльності фінансового менеджменту;

сутність простих відсотків;

сутність складних відсотків;

сутність фінансової стійкості та її види і умови;

показники оцінки використання обігових коштів;

форми власного та позикового капіталу підприємства;

етапи формування фінансової структури капіталу;

прямий та непрямий методи визначення капіталу;

сутність ефекту фінансового леверіджу;

методи оптимізації фінансової структури капіталу;
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показники ефективності інвестиційних проектів;
методи стратегічного фінансового фінансування;
сутність банкрутства підприємства;
методи діагностики банкрутства;
ефективні форми та методи виходу із стану банкрутства.
вміти:

розраховувати та аналізувати економічні показники діяльності
підприємства;

вибирати найраціональніші рішення щодо управління фінансовими
ресурсами та розраховувати ефективність різних їх варіантів;

робити тактичні та стратегічні прогнози;

прогнозувати фінансову стратегію підприємства та його партнерів;

здійснювати розрахунки ризиків в сфері фінансової діяльності
підприємств;

користуватись законодавчими і нормативними документами, які
регулюють діяльність підприємства в сфері фінансів.
3. Програма навчальної дисципліни
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового
менеджменту
Поняття фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту
та їх значення. Фінансовий менеджмент як система управління фінансами
підприємства. Необхідність і умови ефективності фінансового менеджменту
та умови її досягнення.
Основні
завдання
фінансового
менеджменту.
Забезпечення
максимізації прибутку і ринкової вартості підприємства в реалізації кінцевих
інтересів його власників.
Об’єкти і суб’єкти фінансового менеджменту. Завдання фінансового
менеджменту.
Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі
підприємств. Методи і прийоми фінансового менеджменту. Основи таймменеджменту, як важливої складової фінансового менеджменту.
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового
менеджменту.
Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.
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Характеристика моделі фінансової інфраструктури підприємства.
Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. Фінансові ресурси
підприємства. Фонди грошових засобів.
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.
Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення
фінансового менеджменту. Зміст фінансової звітності. Загальні вимоги до
інформаційної бази. Основні користувачі фінансової інформації. Показники
фінансового стану підприємства.
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її використання у
фінансових розрахунках. Залученні ресурси підприємства
Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі.
Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. Вплив
інфляції на зміну вартості грошей. Ризик та його вплив на зміну вартості
грошей. Нарахування простих і складних процентів.
Майбутня вартість грошей та її зміст.
Поняття компаундирування. Розрахунок майбутньої вартості грошей з
урахуванням ануїтетів. Використання процентного фактору у розрахунках
майбутньої вартості грошей.
Теперішня вартість грошей та її зміст.
Поняття дисконтування та сфери його застосування. Визначення суми
дисконту, чистого дисконтного доходу. Розрахунок теперішньої вартості
ануїтетів.
Тема 4. Управління грошовими потоками на підприємстві
Поняття грошового потоку.
Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Оптимізація
грошових потоків. Види грошових потоків та їх класифікація. Принципи
управління грошовими потоками. Складання звіту про рух грошових коштів.
Вхідні грошові потоки та їх характеристика.
Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками.
Управління грошовими потоками, пов’язаними з операційною діяльністю.
Управління грошовими потоками, пов’язаними з фінансовими операціями.
Управління вихідними грошовими потоками.
Зміст і завдання управління вихідними грошовими потоками.
Управління
грошовими
потоками:
оплата
рахунків
суб’єктів
господарювання, перерахування коштів у бюджет і цільові державні фонди,
погашення зобов’язань по кредитах та інших боргових зобов’язаннях,
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витрати на оплату праці. Планування надходження і використання грошових
коштів.
Тема 5. Управління прибутком на підприємстві
Зміст і завдання управління прибутком підприємства.
Системний підхід до управління прибутком. Інформаційна база
управління прибутком.
Управління прибутком від операційної діяльності.
Формування прибутку від основної діяльності. Фактори, що впливають
на формування прибутку. Управління формуванням собівартості. Розрахунок
граничної виручки і граничних витрат. Аналіз беззбитковості. Політика
максимізації прибутку підприємств.
Управління формуванням прибутку від іншої операційної діяльності.
Формування прибутку від фінансових операцій.
Сутність і завдання управління розподілом прибутку.
Аналіз використання прибутку. Політика розвитку підприємства за
використання прибутку.
Амортизаційна політика підприємства. Факторний аналіз прибутку.
Тема 6. Управління активами
Склад і структура активів підприємства. Оцінка активів. Зміст і
завдання управління оборотними активами.
Управління виробничими запасами. Управління дебіторською
заборгованістю. Управління грошовими коштами.
Джерело формування оборотних активів підприємств та шляхи
забезпечення їх оптимальної структури.
Управління необоротними активами підприємства.
Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
Сутність капіталу підприємства.
Класифікація капіталу. Визначення загальної потреби в капіталі.
Управління формуванням власного капіталу.
Позичковий капітал.
Довгострокові та короткострокові фінансові зобов’язання. Управління
позичковим капіталом.
Вартість капіталу.
Визначення вартості власного та акціонерного капіталу. Оцінка
позичок. Ефект фінансового левериджу.
Структура капіталу.
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Фактори, що впливають на структуру капіталу. Управління структурою
капіталу. Вплив структури капіталу на вартість підприємства.
Тема 8. Дивідендна політика. Управління цінними паперами
Основні методи та напрямки дивідендної політики. Основні типи та
теорії дивідендної політики.
Види цінних паперів. Доходи по цінним паперам. Ринок цінних
паперів. Основні характеристики цінних паперів. Портфель цінних паперів.
Управління портфелем цінних паперів. Загальний розрахунок прибутковості
портфеля цінних паперів. Ціни та формування цін цінних паперів. Фондова
біржа. Торгівля на біржі.
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Економічна сутність фінансових ризиків та їх класифікація.
Основні види фінансових ризиків. Фактори, які впливають на рівень
фінансових ризиків.
Зміст управління фінансовими ризиками.
Методи розрахунку ризиків. Економіко-статистичні, експертні та
аналогові методи оцінки рівня ризиків.
Способи уникнення та нейтралізації фінансових ризиків.
Тема 10. Управління інвестиціями
Сутність і класифікація інвестицій.
Зміст і завдання управління інвестиціями. Види інвестицій.
Формування інвестиційної політики.
Форми реальних інвестицій та особливості управління ними.
Капітальні вкладення. Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів і
вимоги їх розробки.
Управління
джерелами
фінансування
капітальних
вкладень.
Прогнозування джерел.
Фінансова інвестиційна діяльність підприємства.
Управління фінансовими інвестиціями. Вкладення коштів у цінні
папери. Розміщення коштів на депозитних рахунках.
Оцінка інвестиційних проектів. Лізинг, як капіталозберігаюча форма
інвестицій.
Тема 11. Антикризове фінансове управління підприємством
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Зміст і завдання антикризового фінансового управління підприємством.
Методи прогнозування банкрутства підприємства. Система попереднього
реагування на загрозу банкрутства і комплекс упереджувальних заходів.
Фінансова санація підприємства як елемент антикризового управління.
Методи фінансування санації підприємства. Управління внутрішніми
джерелами фінансування та залучення зовнішніх фінансових джерел.
Реструктуризація та ліквідація в системі антикризового фінансового
управління підприємством.
Тема 12. Фінансове прогнозування та планування
Фінансове прогнозування і планування в системі фінансового
менеджменту.
Методи фінансового прогнозування та планування.
Бюджетування та його сутність. Види бюджетів. Складання бюджетів.
Оперативне фінансове планування як основа внутрішньо фірмового
фінансового контролю.
Суть і взаємозв’язок фінансового прогнозування і планування. Цілі і
завдання фінансового прогнозування. Прогнозування фінансових результатів.
Розрахунок і аналіз ресурсів, необхідних для реалізації цілей
фінансового прогнозування.
Методи фінансового прогнозування. Управління вхідними грошовими
потоками. Управління вихідними грошовими потоками. Оперативне
регулювання поточних надходжень і витрат грошових коштів.
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1

1

5

7

1

1

5

7

1

1

5

8

1

2

5

8

1

2

5

Тема 6. Управління активами
Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
Тема 8. Дивідендна політика. Управління цінними
паперами
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Тема 10. Управління інвестиціями
Тема 11. Антикризове фінансове управління
підприємством
Тема
12.
Внутрішньофірмове
фінансове
прогнозування та планування
Всього за семестр № 1:

9
7
9

2
1
2

2
1
2

5
5
5

7
7
7

1
1
1

1
1
1

5
5
5

7

1

1

5

90

14

16

60 екзам
ен

Самостійна робота

7

Практичні заняття

Семінарські заняття

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи
фінансового менеджменту
Тема
2.
Система
забезпечення
фінансового
менеджменту
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її
використання у фінансових розрахунках. Залученні
ресурси підприємства
Тема 4. Управління грошовими потоками на
підприємстві
Тема 5. Управління прибутком на підприємстві

Номер та назва навчальної теми

Всього

Лекції

Лабораторні заняття

Кількість годин відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Вид контролю

4. Структура навчальної дисципліни
4.1.1. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(денна форма навчання)
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Самостійна робота

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінарські заняття

Лекції

Номер та назва навчальної теми

Всього

Кількість годин відведених
на вивчення навчальної
дисципліни
з них:

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи
фінансового менеджменту
Тема
2.
Система
забезпечення
фінансового
менеджменту
Тема 3. Визначення вартості грошей у часі та її
використання у фінансових розрахунках. Залучені
ресурси підприємства
Тема 4. Управління грошовими потоками на
підприємстві
Тема 5. Управління прибутком на підприємстві

6

0,5 0,5

5

6

0,5 0,5

5

6

0,5 0,5

5

9

0,5 0,5

8

9

0,5 0,5

8

Тема 6. Управління активами
Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу
Тема 8. Дивідендна політика. Управління цінними
паперами
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Тема 10. Управління інвестиціями
Тема 11. Антикризове фінансове управління
підприємством
Тема
12.
Внутрішньофірмове
фінансове
прогнозування та планування
Всього за семестр № 1:

9
9
9

0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5

8
8
8

6
9
6

0,5 0,5
0,5 0,5
0,5 0,5

5
8
5

6

0,5 0,5

5

90

6

6

Вид контролю

4.1.2. Розподіл часу навчальної дисципліни за темами
(заочна форма навчання)

78 екзам
ен
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4.1.3. Питання, що виносяться на самостійне опрацювання
Перелік питань до тем навчальної дисципліни

Література

Тема № 1 «Теоретичні та організаційні основи фінансового 19; 23; 25; 30; 37; 39
менеджменту»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Теоретичні та
організаційні основи фінансового менеджменту»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Функції та механізм фінансового менеджменту.
2. Прийоми і методи фінансового менеджменту та їх
характеристика.
3. Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі
суб’єкту господарювання.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Мета фінансового менеджменту.
2. Визначте завдання фінансового менеджменту.
3. Дайте визначення поняттю «Фінансовий менеджер».
Тема № 2 «Система забезпечення фінансового менеджменту»
23; 25; 30; 37
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Система
забезпечення фінансового менеджменту»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Деталізований та експрес-аналіз фінансової звітності.
2. Горизонтальний аналіз фінансової звітності.
3. Вертикальний аналіз фінансової звітності.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Трендовий аналіз фінансової звітності.
2. Факторний аналіз фінансової звітності.
3. Порівняльний аналіз фінансової звітності.
Тема № 3 «Визначення вартості грошей у часі та її використання у 19; 23; 25; 30; 37; 39
фінансових розрахунках. Залученні ресурси підприємства»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Визначення
вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.
Залученні ресурси підприємства»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Необхідність і сутність визначення часової вартості грошей.
Основні причини зміни вартості грошей у часі.
2. Проблеми застосування принципів компаундування та
дисконтування в Україні. Значення встановлення зміни часової
вартості грошей у світовому господарстві.
3. Поняття і сутність компаундування. Просте компаундування.
Компаундування ануїтетів (ренти). Поняття звичайної і вексельної
ренти.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Поняття і сутність дисконтування. Просте дисконтування.
Дисконтування звичайної і вексельної ренти.
2. Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням
фактора інфляції.
3. Як вигідніше вкладати гроші: водночас чи рівним частками
через рівні проміжки часу?
Тема № 4 «Управління грошовими потоками на підприємстві»
19; 25; 37; 39
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Управління
грошовими потоками на підприємстві»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
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1. Структура вхідних грошових потоків на підприємстві та їх
характеристика.
2. Фактори, що впливають на абсолютну суму грошового потоку.
3. Управління грошовим потоком – виплати працівникам
підприємства.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Шляхи прискорення надходження виручки від реалізації.
2. Структура і вплив вихідних грошових потоків на поточний
фінансовий стан і кінцеві результати фінансової діяльності
підприємства.
3. Управління вихідними грошовими потоками.
Тема № 5 «Управління прибутком на підприємстві»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Управління
прибутком на підприємстві»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Як дані операційного аналізу використовують для максимізації
прибутку підприємства?
2. Управління собівартістю продукції та її вплив на формування
прибутку від реалізації.
3. Розробка цінової політики та її оптимізація.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Управління формуванням прибутку від фінансових операцій.
2. Управління розподілом прибутку підприємства.
3. Управління використанням чистого прибутку підприємства.
Тема № 6 «Управління активами»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Управління
активами»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. За якою формулою відбувається розрахунок мінімально
необхідної потреби в грошових активах для здійснення поточної
господарської діяльності ?
2. Які показники використовують для оцінки оборотності
дебіторської заборгованості?
3. Які основні ознаки незадовільної системи контролю ресурсів
виділяють у теорії і практиці управління запасами?
Скласти реферат за наступними темами:
1. Вплив політики фінансування оборотних коштів на рівень
ліквідності.
2. Обумовленість витрат збільшенням оборотних коштів у
виробничих запасах.
3. Чотири стадії, які проходить операційний цикл.
Тема № 7 «Вартість та оптимізація структури капіталу»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Вартість та
оптимізація структури капіталу»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Сутність власного капіталу, його складові та їх характеристика.
2. Визначення ціни капіталу.
3. Оптимізація структури капіталу.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Структура капіталу та інвестиційна діяльність підприємства.
2. Основи теорії Міллера-Модільяні.
3. Сутність і вимірювання фінансового левериджу.
Тема № 8 «Дивідендна політика. Управління цінними паперами»

25; 30; 37; 39

19; 23; 37; 39

41; 42; 47

41; 42; 47
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Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Дивідендна
політика. Управління цінними паперами»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Теорія незалежності дивідендів (Міллер і Модельянні).
2. Теорія переваги дивідендів (Гордон і Лінтнер).
3. Теорія максимізації дивідендів або теорія податкових переваг.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Теорія сигналізування.
2. Теорія клієнтури.
3. Акції та іх види.
Тема № 9 «Управління фінансовими ризиками»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Управління
фінансовими ризиками»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Організація ризик-менеджменту на підприємстві.
2. Премія за ризик і порядок її визначення.
3. Хеджування як інструмент нейтралізації ризиків.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Зовнішнє страхування фінансових ризиків.
2. Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства.
3. Прогнозування ризиків.
Тема № 10 «Управління інвестиціями»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Управління
інвестиціями»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Форми реальних інвестицій та їх характеристика.
2. Класифікація інвестиційних проектів підприємства.
3. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями.
2. Методи оцінки ефективності фінансових інвестицій.
3. Формування портфеля фінансових інвестицій.
Тема № 11 «Антикризове фінансове управління підприємством»
Вивчити теоретичний матеріал лекції за темою «Антикризове
фінансове управління підприємством»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Методи прогнозування банкрутства підприємства.
2. Фінансова санація підприємства як елемент
антикризового
управління.
3. Об’єктивне і фіктивне банкрутство.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Законодавчі документи, що визначають порядок банкрутства.
2. Шляхи виведення підприємства з кризи.
3. Реорганізація підприємства.
Тема № 12 «Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та
планування»
Вивчити
теоретичний
матеріал
лекції
за
темою
«Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування»
Підготувати курсову роботу за темами наведеними в п.п. 5.1.2.
Скласти конспект за наступними питаннями:
1. Система прогнозування фінансової діяльності.
2. Перспективне фінансове планування і фінансова стратегія.

17; 23; 25; 30

23; 43; 49

23; 43; 49

23; 43; 49
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3. Система поточного планування фінансової діяльності.
Скласти реферат за наступними темами:
1. Сутність і значення плану надходжень і видатків грошових
коштів (план доходів і витрат грошових коштів) підприємства.
2. Значення прогнозного балансу.
3. Сутність і призначення оперативного фінансового планування.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

5. Індивідуальні завдання
5.1.1. Теми рефератів
Організація фінансової служби на підприємстві.
Аналіз фінансових звітів у системі управління фінансовими
підприємствами.
Управління амортизаційною політикою підприємства.
Управління реальними інвестиціями.
Факторний аналіз прибутки.
Ефект операційного та фінансового левериджу.
Моделі прогнозування банкрутства підприємства.
Кредит як джерело фінансових ресурсів. Умови видачі кредиту.
Оцінка та управління прибутковістю підприємства.
Фінансові ризики та методи їх запобігання.
Управління фінансовими інвестиціями підприємства.
Фінансовий контролінг: принципи та функції.
Управління та оцінка ліквідності підприємства.
Поняття, функції й види прибутки.
Управління фінансовими ризиками.
Прогнозування та планування фінансової діяльності підприємства.
Управління дивідендною політикою підприємства.
Управління платіжним оборотом.
Управління дебіторською заборгованістю.
Види цінних паперів. Управління портфелем цінних паперів.
5.1.2. Теми курсових робіт
Аналіз витрат виробництва та управління ними на підприємстві.
Аналіз дебіторської заборгованістю підприємства та управління нею.
Аналіз імовірності банкрутства та обґрунтування шляхів виходу
підприємства з фінансової кризи.
Аналіз кредиторської заборгованістю підприємства та управління нею.
Аналіз структура витрат виробництва і шляхи їх зменшення.
Аналіз формування та використання фінансових ресурсів підприємства.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Аналіз формування та ефективності використання обігових коштів
підприємства.
Оцінка ефективності реструктуризації підприємства.
Оцінка фінансових ризиків підприємства та управління ними.
Управління власними фінансовими ресурсами підприємства.
Управління ліквідністю підприємства.
Управління оборотним капіталом підприємства.
Управління портфельними інвестиціями підприємства.
Управління прибутковістю підприємства.
Управління рухом грошових коштів на підприємстві.
Управління структурою капіталу підприємства.
Управління товарно-матеріальними запасами підприємства.
Управління фінансовою безпекою підприємства.
Управління фінансовою стійкістю підприємства.
Аналіз джерел формування та засобів збільшення капіталу комерційного
банку.
Аналіз та управління прибутковістю та ліквідністю комерційного банку.
Аналіз фінансових ресурсів комерційного банку та управління ними.
Управління кредитними ресурсами комерційного банку.
Управління прибутковістю комерційного банку.
Управління прибутковістю та ліквідністю страхової компанії.
Управління фінансовою стійкістю комерційного банку.
Управління формуванням власного капіталу комерційного банку.

5.1.3. Теми наукових робіт
1. Амортизаційна політика підприємства та шляхи її удосконалення.
2. Організація та аналіз операцій підприємства з цінними паперами.
3. Організація валютних операцій підприємства та їх аналіз.
4. Організація інвестиційної діяльності підприємства та аналіз її
ефективності.
5. Організація та аналіз безготівкових розрахунків підприємства.
6. Організація та аналіз ефективності лізингових операцій підприємства.
7. Організація та оцінка ефективності використання форм санації на
підприємстві.
8. Організація фінансового планування на підприємстві.
9. Формування інвестиційної стратегії підприємства.
10. Формування фінансової стратегії підприємства.
11. Організація страхування підприємницької діяльності.
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12. Організація та
аналіз руху грошових
коштів населення
в
комерційному банку.
13. Організація та аналіз безготівкового розрахунків комерційного банку.
14. Організація валютно-розрахункових операцій комерційного банку.
15. Організація та аналіз емісійно-касової роботи комерційного банку.
16. Організація та аналіз кредитних операцій комерційного банку.
17. Організація та аналіз кредитування населення комерційним банком.
18. Організація та аналіз кредитування підприємницьких структур
комерційним банком.
19. Організація лізингових та факторингових операцій комерційного банку.
20. Організація та аналіз послуг комерційного банку з касового
обслуговування населення та підприємницьких структур.
21. Організація та аналіз трастових операцій комерційного банку.
22. Організація та оцінка ефективності ломбардного кредитування.
23. Управління фінансовою стійкістю страхової компанії.
24. Формування інвестиційної політики комерційного банку.
25. Формування інвестиційної стратегії комерційного банку.

6. Методи навчання
Аудиторні заняття проводяться у формі лекцій, семінарів і
консультацій; самостійна робота - у формі підготовки конспектів,
студентських наукових робіт. В ході лекцій і семінарських занять для
активізації навчального процесу і наближення знань та навиків слухачів до
сучасної практики наукової діяльності при викладанні або обговоренні
складних питань застосовуються елементи методу проблемного навчання.

7. Перелік питань та завдань, що виносяться на підсумковий контроль екзамен
1. Аналіз фінансових звітів у системі управління фінансами підприємства.
2. Визначення потреби в оборотних активах підприємства.
3. Вплив амортизаційної та дивідендної політики підприємства на
формування прибутку.
4. Вплив грошових потоків на фінансовий стан та кінцеві результати
діяльності підприємства.
5. Вплив змінних та постійних витрат на рівень беззбитковості.
6. Економічна сутність та класифікація інвестицій.
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Вплив структури капіталу на фінансування його потреб.
Вхідні грошові потоки, їх структура та характеристики.
Ефект фінансового левериджу.
Капітал і його сутність.
Зміст і завдання управління грошовими потоками.
Інвестиційні проекти та методи їх оцінки.
Управління необоротними активами підприємства.
Компаундування: поняття та сутність.
Методика визначення ціни капіталу.
Моделі прогнозування банкрутства підприємства.
Операційний леверидж та система пов’язаних з ним показників.
Оптимізація структури капіталу.
Організаційно-фінансове забезпечення реструктуризації підприємства.
Основні причини зміни вартості грошей у часі.
Оцінка майбутньої і теперішньої вартості грошей з урахуванням фактора
інфляції.
Управління та оцінка ліквідності підприємства.
Оцінка та управління платоспроможністю підприємства.
Управління та оцінка прибутковості підприємства.
Політика управління фінансовими інвестиціями та методи оцінки їх
ефективності.
Поняття і сутність дисконтування.
Політика управління фінансовими ризиками.
Поточне і перспективне фінансове планування і фінансова стратегія.
Поняття теперішньої та майбутньої вартості грошей.
Премія за ризик та порядок її визначення.
Реальні інвестиції та їх характеристика.
Реструктуризація в системі антикризового фінансового управління.
Розробка цінової політики та її оптимізація на підприємстві.
Системи попередження кризи та методи її профілактики.
Стратегія формування оборотних активів.
Суб’єкти та об’єкти фінансового менеджменту.
Управління виробничими запасами підприємства.
Управління прибутком від операційної діяльності.
Управління грошовими активами.
Сутність та основні завдання антикризового фінансового
управління.
Управління дебіторською заборгованістю.
Управління формуванням та використанням чистого
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прибутку підприємства.
Управління розподілом прибутку підприємства.
Фінансовий контролінг у системі антикризового управління.
Управління фінансовою санацією підприємства.
Фінансові ризики, їх сутність та класифікація.
Формування портфеля фінансових інвестицій.
Фінансовий леверідж. Сутність та визначення його величини.
Управління фінансовою стійкістю підприємства.
Характеристика моделей фінансування оборотних активів.
8. Критерії та засоби оцінювання результатів навчання здобувачів

Контрольні заходи оцінювання результатів навчання включають в себе
поточний та підсумковий контроль.
Засобами оцінювання результатів навчання є: залік, тести, реферати,
результати виконання завдань та досліджень, інші види індивідуальних та
групових завдань.
Поточний контроль.
До форм поточного контролю належить оцінювання:
- рівня знань під час практичних занять;
- якості виконання індивідуальної та самостійної роботи.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних
занять і має на меті перевірку набутих здобувачем вищої освіти (далі здобувач) знань, умінь та інших компетентностей з навчальної дисципліни.
У ході поточного контролю проводиться систематичний вимір
приросту знань, їх корекція. Результати поточного контролю заносяться
викладачем до журналів обліку роботи академічної групи за національною
системою оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,»незадовільно»).
Оцінки за самостійну та індивідуальну роботу виставляються в журналі
обліку роботи академічної групи окремою графою за національною системою
оцінювання («відмінно», «добре», «задовільно»,»незадовільно»). Результати
цієї роботи враховуються під час виставлення підсумкових оцінок.
Здобувач, який отримав оцінку «незадовільно» за навчальні заняття або
самостійну роботу, зобов’язаний перекласти її.
Загальна кількість балів (оцінка), отримана здобувачем за семестр
перед підсумковим контролем, розраховується як середньоарифметичне
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значення з оцінок за навчальні заняття та самостійну роботу, та для переводу
до 100 – бальної системи помножується на коефіцієнт 10.
Загальна кількість
Результат
Результат
балів (перед
= (( навчальних занять + самостійної )/ 2 )* 10
підсумковим
за семестр
роботи за
контролем)
семестр
Підсумковий контроль.
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів
навчання на певному ступені вищої освіти або на окремих його завершених
етапах.
Для обліку результатів підсумкового контролю використовується
поточно-накопичувальна інформація, яка реєструється в журналах обліку
роботи академічної групи. Результати підсумкового контролю з дисциплін
відображаються у відомостях успішності, навчальних картках здобувачів,
залікових книжках. Присутність здобувачів на проведенні підсумкового
контролю (екзамену) обов’язкова. Якщо здобувач вищої освіти не з’явився на
підсумковий контроль (екзамен), то науково-педагогічний працівник ставить
у відомість обліку успішності відмітку «не з’явився».
Підсумковий контроль (екзамен) оцінюється на національною шкалою.
Для переводу результатів, набраних на підсумковому контролі, з
національної системи оцінювання в 100-бальну вводиться коефіцієнт 10,
таким чином максимально кількість балів на підсумковому контролі (заліку),
які використовуються при розрахунку успішності здобувачів, становить – 50.
Підсумкові бали з навчальної дисципліни визначаються як сума балів,
отриманих здобувачем протягом семестру та балів, набраних на
підсумковому контролі (заліку).
Підсумкові бали
= Загальна кількість балів + Кількість балів за
навчальної дисципліни (перед підсумковим
підсумковим контролем
контролем)
Здобувач вищої освіти, який під час складання підсумкового контролю
(екзамену) отримав незадовільну оцінку, складає його повторно. Повторне
складання підсумкового екзамену допускається не більше двох разів з кожної
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навчальної дисципліни: один раз – викладачеві, а другий - комісії, до складу
якої входить керівник відповідної кафедри та 2-3 науково-педагогічних
працівника.

Оцінка в
балах

Оцінка за
національною
шкалою

90 – 100

Відмінно
(“зараховано”)

82 – 89

Добре
(“зараховано”)

75 – 81

68 –74

Задовільно
(“зараховано”)

60 – 67

35–59

1–34

Незадовільно
(„не зараховано”)

Оцінка

9. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ: НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS
Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення

А „Відмінно” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом сформовані, всі
навчальні завдання, які передбачені програмою навчання виконані в
повному обсязі, відмінна робота без помилок або з однією незначною
помилкою.
B „Дуже добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, необхідні
практичні навички роботи з освоєним матеріалом в основному
сформовані, всі навчальні завдання, які передбачені програмою
навчання виконані, якість виконання більшості з них оцінено числом
балів, близьким до максимального, робота з двома - трьома незначними
помилками.
C „Добре” – теоретичний зміст курсу освоєний цілком, практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, всі навчальні
завдання, які передбачені програмою навчання виконані, якість
виконання жодного з них не оцінено мінімальним числом балів, деякі
види завдань виконані з помилками, робота з декількома незначними
помилками, або з однією – двома значними помилками.
D „Задовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний не повністю, але
прогалини не носять істотного характеру, необхідні практичні навички
роботи з освоєним матеріалом в основному сформовані, більшість
передбачених програмою навчання навчальних завдань виконано, деякі
з виконаних завдань, містять помилки, робота з трьома значними
помилками.
E „Достатньо” – теоретичний зміст курсу освоєний частково, деякі
практичні навички роботи не сформовані, частина передбачених
програмою навчання навчальних завдань не виконані, або якість
виконання деяких з них оцінено числом балів, близьким до
мінімального, робота, що задовольняє мінімуму критеріїв оцінки.
FX „Умовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу освоєний частково,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, більшість
передбачених програм навчання, навчальних завдань не виконано, або
якість їхнього виконання оцінено числом балів, близьким до
мінімального; при додатковій самостійній роботі над матеріалом
курсу можливе підвищення якості виконання навчальних завдань (з
можливістю повторного складання), робота, що потребує доробки.
F „Безумовно незадовільно” – теоретичний зміст курсу не освоєно,
необхідні практичні навички роботи не сформовані, всі виконані
навчальні завдання містять грубі помилки, додаткова самостійна
робота над матеріалом курсу не приведе до значимого підвищення
якості виконання навчальних завдань, робота, що потребує повної
переробки.
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