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ВСТУП 

 

Дисципліна „Фінансовий менеджмент” за освітньо-професійною 

програмою має статус нормативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

     – ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки 

магістра,  спеціаліста напряму підготовки 0501 "Економіка і підприємництво", 

№304 від 13.04.2004 р.  

     – ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристики 

молодшого спеціаліста спеціальності "Бухгалтерський облік", бакалавра, 

спеціаліста і магістра спеціальності "Облік і аудит" напряму підготовки 0501 – 

"Економіка і підприємництво", 2004 р. 

     – СВО ХНАМГ   "Навчальний план  підготовки  спеціаліста 

спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит ” ( денна форма навчання), Харків, 

2007. 

     – СВО ХНАМГ   "Навчальний план  підготовки  спеціаліста 

спеціальності 7.050106 - „Облік і аудит ” (заочна форма навчання), Харків, 

2008. 

       Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 

28.08.2009 та  Вченою радою факультету  економіки і підприємництва  

(протокол № 2 від 22. 09. 2009 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: Мета та завдання вивчення 

дисципліни  оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики 

управління фінансами підприємств, стратегії і тактики фінансового забезпечення 

суб’єктів господарювання, формування вміння управляти операційною і 

інвестиційною діяльністю, винайдення правильних фінансових рішень. 

Основні завдання вивчення дисципліни: 

− ознайомити студентів із сутністю і теоретичними основами 

фінансового менеджменту; 

− навчити правильно застосовувати методичний інструментарій 

управління фінансами підприємств; 

− виробити навички управління вхідними й вихідними грошовими 

потоками на підприємстві; 

− сформувати вміння застосовувати системний підхід до управління 

прибутком, інвестиціями, активами; 

− обґрунтувати необхідність і методики визначення вартості капіталу, 

оптимізації його структури; 

− навчити правильно оцінювати фінансові ризики й застосовувати 

інструменти антикризового управління. 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: вивчення конкретних форм прояву 

економічних законів і закономірностей розвитку суспільного виробництва в 

операційній, фінансовій і інвестиційній діяльності підприємства. 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 

Економіка підприємства Управління капіталом підприємства 

Гроші і кредит Менеджмент корпорацій (акціонерних 

товариств) 

Фінанси підприємств Оцінка вартості бізнесу 

Фінансовий облік  

Фінансовий ринок  

 Управління капіталом підприємства 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль Фінансовий менеджмент (денна форма навчання – 3/108) 

 

ЗМ 1.1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового менеджменту (1/36) 

 

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  

Тема 4. Аналіз фінансових звітів 

 

ЗМ 1.2. Управління  фінансово - виробничою діяльністю  і капіталом суб’єкта  

господарювання                                                                                                   (1/36) 

 

Тема 5. Управління грошовими потоками на підприємстві 

Тема 6. Управління прибутком 

Тема 7.  Управління активами 

Тема 8.  Вартість та оптимізація структури капіталу 

 

ЗМ 1.3  Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності  суб’єкту 

господарювання                                                                                                   (1/36) 

 

Тема 9. Управління інвестиціями 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння (за рівнями сформованості)  
та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції 
діяльності у 
виробничій 

сфері 

Використовувати дані бухгалтерського 

обліку, визначати доходи та витрати, 

економно і дбайливо використовувати 

кошти 

Визначення доходів, 

витрат і фінансових 

результатів для 

підготовки 

управлінських рішень 

Фінансово - 

економічна 

Використовуючи  нормативні та звітні 

показники статистичної та бухгалтерської 

звітності , методи обробки інформації на 

ПЕОМ, визначати і оцінювати фактори 

впливу і проводити діагностику 

фінансово - економічних показників за 

напрямами діяльності суб’єкту 

господарювання. 

Визначення  фінансових 

і ін. ресурсів та 

ефективності їх 

використання  прийняття 

управлінських рішень 

Фінансово - 

економічна 

Визначення ефективності інновацій, 

реальних і фінансових інвестицій оцінка 

варіантів, та доцільності їх введення для 

прийняття  управлінських рішень 

Визначення 

ефективності інновацій 

та інвестицій 

 

Фінансово - 

економічна 

Використовуючи  розрахункові дані  

виробничої частини проводити  складання 

бюджету суб’єкту господарювання  

Обґрунтування 

аналітичних розрахунків 

планування  

господарсько –

фінансової діяльності 

Фінансово - 

економічна 

Керуючись нормативними актами, на 

основі даних бухгалтерського обліку, 

даних фінансової і статистичної звітності   

застосовувати  раціональну методику  

аналізу фінансово-господарської 

діяльності, аналізувати ефективність 

операційної, фінансової і інвестиційної 

діяльності суб’єкту господарювання 

Аналіз фінансово-

господарської  діяльності 

підприємства 

Контрольно 

- 

аналітична 

Готувати  висновки і пропозиції щодо 

оздоровлення фінансового стану суб’єкту 

господарювання  

Аналіз фінансово-

господарської  діяльності 

підприємства 

Контрольно 

- 

аналітична 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 

1. Україна. Цивільний кодекс України: Від 16 січня 2003р. № 435-IV. - 

Харків: ТОВ «Одисей», 2003. – 408 с. 

2. Україна. Господарський кодекс України: Від 16 січня 2003р. № 436 

– IV. – Харків: ТОВ «Одисей», 2003. – 248 с. 

3. Україна. Закони.  Про цінні папери й фондовий ринок. № 3480-ІV 

від 02.03.2006 р. // www.kiev.rada.ua 

4. Україна. Закони. Про інвестиційну діяльність. Від 18 вересня 1991 

р. № 1560. // www.kiev.rada.ua 

5. Україна. Міністерство фінансів. Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій. Наказ від 30 листопада 1999 р.  № 291 (зі 

змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

6. Україна. Закони. Про оподаткування прибутку підприємств // 

Галицькі контракти. – 1998. - №47. – С .4. (із змінами і доповненнями) 

7. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999.- № 9. 

8. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку № 9 "Запаси". Наказ від 20 жовтня 1999 р. №246. // 

www.kiev.rada.ua 

9. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку № 10 "Дебіторська заборгованість". Наказ від 8 жовтня 

1999 р. №237. // www.kiev.rada.ua 

10. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку №2 "Баланс". Наказ від 31 березня 1999 р. № 87 (із 

змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

11. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку №3 "Звіт про фінансові результати". Наказ від 31 

березня 1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 
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12. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку №4 "Звіт про рух грошових коштів". Наказ від 31 

березня 1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

13. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку №5 "Звіт про власний капітал". Наказ від 31 березня 

1999 р. № 87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

14. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку №12 "Фінансові інвестиції". Наказ від 26 квітня 2000 р. 

№ 91. // www.kiev.rada.ua 

15. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від 

теорії до практичного впровадження. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.    

16. Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. Навчально – 

методичний посібник  з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент”, ХНАМГ, 2006 р. 

17. Бланк  И.А. Финансовый менеджмент- Учебный  курс - К.: Ника-

Центр, 2004. 

18. Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред. 

Е.С. Стояновой. - 6-е изд. — М.: Перспектива, 2008. - 656 с 

19. Мочаліна З.М. Навчально – методичний посібник  для самостійного 

вивчення модулю дисципліни „Фінансовий менеджмент”, ХНАМГ, 2006 р. 

20. Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. 3-тє вид., перероб. і доп. 

– Х.: Фактор, 2005. – 156 с. 

21. Джеймс С. Ванхорн, Джон М. Вахович мл. Основы финансового 

менеджмента, 12-е изд. / Fundamentals of Financial Management, 12th Edition 

James C. Van Horne, John M Wachowicz Jr.  - М.: Издательский дом «Вильямс», 

2008.— 1232 стр., с ил.  

22. Никитина Н. В. Финансовый менеджмент. – М.: КноРус, 2009. - 336 с. 

23. Найденова Р.И., Виноходова А.Ф., Найденов А.И. Финансовый 

менеджмент. – М.: Издательство: КноРус, 2009. - 208 с. 

24.  Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. – М.: 

Проспект, Изд-ва ТК Велби, 2008. - 1024 с. 
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25. Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый 

менеджмент. – 3-е изд. – К.: Companion Group, 2008. – 880 с. 

26. Шатраков А. Ю. Условия и механизмы управления 

нематериальными активами. / Шатраков А.Ю., Асланов Мустафа Аждар оглы, 

Бондарева Н., Комков Н., Юрченко Е. – К.: «Экономика», 2009. – 302 с.  

27. Ткачук М. И., Пузанкевич О. А. Управление оборотными активами 

предприятия. Теория и практика. – Минск: Тесей, 2007. - 144 с. 

28. Фабоцци Ф. Управление инвестициями: Пер. с англ. – М.: ИНФРА-

М, 2000. – 932 с. 

29. Головань С. И., Спиридонов М. А. Бизнес-планирование и 

инвестирование. – М.: Феникс, 2009. - 368 с. 

30. Джексон Мэри, Стонтон Майк. Финансовое моделирование в Excel: 

углубленный курс.: Пер. с англ. - М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. – 352 с.: ил. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни 

Фінансовий менеджмент 

Мета  вивчення дисципліни: оволодіння студентами базовими знаннями 

з теорії і практики управління фінансами підприємств, стратегії і тактики 

фінансового забезпечення суб’єктів господарювання, формування вміння 

управляти операційною та інвестиційною діяльністю.  Дисципліна орієнована 

на вивчення сучасних методів управління фінансовими ресурсами суб’єктів 

господарської діяльності для прийняття оптимальних фінансових рішень, що 

забезпечують зростання прибутку та капіталу, стабілізацію діяльності 

підприємства, підвищення добробуту його працівників і власників. 

Аннотация  

Финансовый менеджмент 

Цель изучения дисциплины: овладение студентами базовыми знаниями 

по теории и практики управления финансами предприятий, стратегии и тактики 

финансового обеспечения субъектов хозяйствования, формирование умения 

управлять операционной и инвестиционной деятельностью. Дисциплина 

ориентирована на изучение современных методов управления финансовыми 

ресурсами субъектов хозяйственной деятельности для принятия оптимальных 

финансовых решений, которые обеспечивают рост прибыли и капитала, стабилизацию 

деятельности предприятия, повышение благосостояния его работников и владельцев. 

Annotation 

Financial management  

The purpose of studying of discipline: mastering by students by base knowledge 

under the theory and practice of management by the finance of the enterprises, strategy 

and tactics of financial maintenance of subjects of managing, ability formation to operate 

operational and investment activity. The discipline is focused on studying of modern 

management methods by financial resources of subjects of economic activities for 

acceptance of optimum financial decisions which provide profit and capital growth, 

stabilisation of activity of the enterprise, increase of well-being of its workers and owners. 
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2 .  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 

видами навчальної роботи 

Години 

у тому числі  у тому 
числі Напрямок 

підготовки 
(шифр, 

абревіатура) 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/ 
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
се

м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 

С
ам

ос
ті

й
н

а 
р

об
от

а 

К
он

тр
. р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
 (

се
м

ес
тр

) 

За
л

ік
и

  (
се

м
ес

тр
) 

8.050106  

Облік і аудит 
денна 3/108 2 51 24 24  57  2  3  

7.050107, 

8.050107  

Економіка 

підприємства 

денна 3/108 1 51 24 24  57  1  3  

Облік і аудит, 

Економіка 

підприємства 

заочна 3/108 11 16 10 6  92  1  3  

 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль  Фінансовий менеджмент 

  (назва модулю) 

Змістові модулі (ЗМ): Кредит/годин 
1 2 

ЗМ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового 

менеджменту. 

денна  

(36 год./1 кредит) 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту. 
4 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту 4 

3. Визначення вартості грошей у часі та її використання 

у фінансових  розрахунках. 
8 

4. Аналіз фінансових звітів. 20 

ЗМ 2. Управління  фінансово - виробничою діяльністю  

і капіталом суб’єкта  господарювання. 

денна  

(36 год./1 кредит) 

1. Управління грошовими потоками на підприємстві. 6 
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Продовження табл. 
1 2 

2. Управління прибутком. 6 

3. Управління активами. 12 

4. Вартість та оптимізація структури капіталу. 12 

ЗМ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування 

діяльності  суб’єкту господарювання. 

денна  

(36 год./1 кредит) 

1. Управління інвестиціями. 10 

2. Управління фінансовими ризиками. 10 

3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування. 
8 

4. Антикризове фінансове управління підприємством. 8 

 

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/годин Лекц. 

Сем., 
Пр. 

Лаб. СРС 

денна 

8.050106 
3/108 24 24 – 57 

Модуль : Фінансовий 

менеджмент 

денна 

7.050107 

8.050107 

3/108 24 24 – 57 

денна 

8.050106 
1,0/36 8 8 – 17 

ЗМ 1. Теоретичні основи і 

інформаційна база 

фінансового 

менеджменту 
денна 

7.050107 

8.050107 

1,0/36 8 8 – 17 

денна 

8.050106 
1,0/ 36 8 8 – 20 

ЗМ 2. Управління  

фінансово - виробничою 

діяльністю  і капіталом 

суб’єкта  господарювання 
денна 

7.050107 

8.050107 

1,0/36 8 8 – 20 

денна 

8.050106 
1,0/36 8 8  20 

ЗМ 3. Інвестиційна 

діяльність і 

прогнозування діяльності  

суб’єкту господарювання 
денна 

7.050107 

8.050107 

1,0/36 8 8 – 20 
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2.2.2. Лекційний курс 

 
Кількість годин  

7.050106  ОіА 
Зміст 

денне 
навчання 

заочне 
навчання 

ЗМ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового 

менеджменту 
8 3 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту 
2 0,5 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту 2 0,5 

3. Визначення вартості грошей у часі та її використання 

у фінансових  розрахунках 
2 1 

4. Аналіз фінансових звітів 2 1 

ЗМ 2. Управління  фінансово - виробничою діяльністю  і 

капіталом суб’єкта  господарювання 
8 3 

1. Управління грошовими потоками на підприємстві 2 0,5 

2. Управління прибутком 2 0,5 

3. Управління активами 2 1 

4. Вартість та оптимізація структури капіталу 2 1 

ЗМ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування 

діяльності  суб’єкту господарювання 
8 4 

1. Управління інвестиціями 2 1 

2. Управління фінансовими ризиками 2 1 

3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування 
2 1 

4. Антикризове фінансове управління підприємством 2 1 

Разом 24 10 
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Кількість годин  

7.050107 ЕП 
8.050107 ЕП Зміст 

денне 
навчання 

заочне 
навчання 

ЗМ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового 

менеджменту  
8 3 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту 
2 0,5 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту 2 0,5 

3. Визначення вартості грошей у часі та її використання 

у фінансових  розрахунках 
2 1 

4. Аналіз фінансових звітів 2 1 

ЗМ 2. Управління  фінансово - виробничою діяльністю  і 

капіталом суб’єкта  господарювання 
8 3 

1. Управління грошовими потоками на підприємстві 2 0,5 

2. Управління прибутком 2 0,5 

3. Управління активами 2 1 

4. Вартість та оптимізація структури капіталу 2 1 

ЗМ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування 

діяльності  суб’єкту господарювання 
8 4 

1. Управління інвестиціями 2 1 

2. Управління фінансовими ризиками 2 1 

3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування 
2 1 

4. Антикризове фінансове управління підприємством 2 1 

Разом 24 10 
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2.2.3. Практичні (семінарські заняття) 
Кількість годин  

7.050106  ОіА 
7.050107 ЕП 
8.050107 ЕП 

Зміст 

денне 
навчання 

заочне 
навчання 

ЗМ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового 

менеджменту 
8 2 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту 
2 0,5 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту 2 0,5 

3. Визначення вартості грошей у часі та її використання 

у фінансових  розрахунках 
2 0,5 

4. Аналіз фінансових звітів 2 0,5 

ЗМ 2. Управління  фінансово - виробничою діяльністю  і 

капіталом суб’єкта  господарювання 
8 2 

1. Управління грошовими потоками на підприємстві 2 0,5 

2. Управління прибутком 2 0,5 

3. Управління активами 2 0,5 

4. Вартість та оптимізація структури капіталу 2 0,5 

ЗМ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування 

діяльності  суб’єкту господарювання 
8 2 

1. Управління інвестиціями 2 0,5 

2. Управління фінансовими ризиками 2 0,5 

3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування 
2 0,5 

4. Антикризове фінансове управління підприємством 2 0,5 

Разом 24 6 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання 

Виконання курсової роботи з курсу "Фінансовий менеджмент 

підприємства" є важливою складовою частиною навчального процесу. 

Мета виконання курсової роботи - закріплення і поглиблення 

теоретичних знань, здобутих при вивченні курсу, освоєння методів виконання 

широкого кола економічних розрахунків і аналітичного обґрунтування 

одержаних результатів, формування вміння застосовувати їх у практичному 
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вирішенні питань економіки підприємства. 

Курсову роботу виконує самостійно кожний студент на основі даних 

основних форм звітності підприємства (бажано на базі того, де буде 

відбуватися дипломне проектування). У процесі написання курсової роботи 

студент має здійснити аналіз основних техніко-економічних показників 

господарювання, самостійно виконати економічні розрахунки, виявити резерви 

виробництва і згідно з цим обґрунтувати заходи щодо підвищення ефективності 

діяльності підприємства. Доцільним є також узагальнення вітчизняного й 

зарубіжного досвіду здійснення підприємницької діяльності у сфері 

фінансового менеджменту. 

Виконання курсової роботи має сприяти глибшому засвоєнню студентами 

дисципліни " Фінансовий менеджмент підприємства", спонукає ґрунтовно 

вивчати законодавчі акти з питань економічних відносин, спеціальні наукові 

видання. У процесі виконання курсової роботи студент повинен самостійно 

знайти й вивчити літературу з теоретичних питань, здійснити аналіз статистичних 

даних підприємства, показати вміння вирішувати економічні завдання, 

застосовувати теоретичні положення у вирішенні конкретних питань економіки. 

 

Склад курсової роботи 

 

До складу курсової роботи входять: 

1. Титульний аркуш. 

2. Завдання на виконання курсової роботи. 

3. Зміст курсової роботи. 

4. Вступ. 

5. Основна частина курсової роботи. 

6. Заключна частина. 

7. Список літератури. 

8. Додатки. 
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Вступ: 

Дається обґрунтування актуальності теми й визначення кола завдань 

курсової роботи. 

Основна частина: 

Матеріал кожного розділу курсової роботи має розміщуватися в такій 

послідовності: 

- виклад основних теоретично-розрахункових і методологічних 

положень, що розглядаються; 

- економічні розрахунки і аналіз обраного об'єкта дослідження; 

- обґрунтування і узагальнення отриманих результатів і заходів щодо 

поліпшення економічного становища і шляхів вирішення питань, які 

досліджуються, відповідні висновки. 

Заключна частина: 

Подання основних результатів дослідження і заходів щодо ефективного 

вирішення питань, які розглядалися у роботі. 

Список літератури: 

При складанні бібліографії передусім треба звернути увагу на рік видання 

літературного джерела. Бажано користуватися переважно новими виданнями. 

Обов'язково слід вивчити й використати у процесі написання курсової роботи 

нормативні акти (закони, укази, декрети, постанови тощо). 

 

Склад основної частини курсової роботи 

Основна частина складається з таких розділів: 

 

Розділ 1: Аналіз фінансових звітів  

Розділ 2: Управління грошовими потоками підприємства  

Розділ 3: 

___________________________________________________________ 

(Визначається за результатами 1 і 2 розділів. Узгоджується з 

викладачем.) 
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 2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 

дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 

обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 

спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 

самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв’язування 

задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних оглядів. 

 

Розподіл часу самостійної роботи 
Кількість годин  

7.050106  ОіА 
Зміст 

денне 
навчання 

заочне 
навчання 

ЗМ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового 

менеджменту 
23 30 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту 
3 7 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту 5 8 

3. Визначення вартості грошей у часі та її використання 

у фінансових  розрахунках 
5 7 

4. Аналіз фінансових звітів 10 8 

ЗМ 2. Управління  фінансово - виробничою діяльністю  і 

капіталом суб’єкта  господарювання 
23 31 

1. Управління грошовими потоками на підприємстві 6 7 

2. Управління прибутком 5 9 

3. Управління активами 6 8 

4. Вартість та оптимізація структури капіталу 6 7 

ЗМ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування 

діяльності  суб’єкту господарювання 
23 31 

1. Управління інвестиціями 6 7 

2. Управління фінансовими ризиками 6 8 

3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування 
5 8 

4. Антикризове фінансове управління підприємством 6 7 

Разом 69 92 
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Розподіл часу самостійної роботи 

 
Кількість годин  

7.050107 ЕП 
8.050107 ЕП Зміст 

денне 
навчання 

заочне 
навчання 

ЗМ 1. Теоретичні основи і інформаційна база фінансового 

менеджменту  
23 30 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту 
3 7 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту 5 8 

3. Визначення вартості грошей у часі та її використання 

у фінансових  розрахунках 
5 7 

4. Аналіз фінансових звітів 10 8 

ЗМ 2. Управління  фінансово - виробничою діяльністю  і 

капіталом суб’єкта  господарювання 
23 31 

1. Управління грошовими потоками на підприємстві 6 7 

2. Управління прибутком 5 9 

3. Управління активами 6 8 

4. Вартість та оптимізація структури капіталу 6 7 

ЗМ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування 

діяльності  суб’єкту господарювання 
23 31 

1. Управління інвестиціями 6 7 

2. Управління фінансовими ризиками 6 8 

3. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та 

планування 
5 8 

4. Антикризове фінансове управління підприємством 6 7 

Разом 69 92 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
денна форма навчання 

Змістові 
модулі 

Види та засоби контролю  
Розподіл балів, 

% 

 Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1. Тестовий контроль №1 20 

ЗМ .2 Тестовий контроль №2  20 

ЗМ .2 Тестовий контроль №3  20 

Підсумковий контроль 

ПМК (тестування) 40 

Разом за модулем 100 

заочна форма навчання  

Види та засоби контролю  

Розподіл 

балів, % 

  Курсова робота 20 

Залік (тестування) 80 

Разом за модулем 100 

 

Критерії підсумкового контролю  

 

№ 
пп 

Кількість балів Оцінка 

1 70  і більше залік 

2 50-69 незадовільно  

(потрібна додаткова робота і повторна процедура 

заліку) 

3 0-49 незадовільно  

(потрібне повторне вивчення дисципліни) 
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 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

ЗМ, 

де 

засто

совує

ться 

 1. Основна література 
 (підручники, навчальні посібники, інші видання) 

 

1 Савчук В.П. Практическая энциклопедия. Финансовый менеджмент. 

– 3-е изд. – К.: Companion Group, 2008. – 880 с. 
1-3 

2 Ткачук М. И., Пузанкевич О. А. Управление оборотными активами 

предприятия. Теория и практика. – Минск: Тесей, 2007. - 144 с 
2 

3 Головань С. И., Спиридонов М. А. Бизнес-планирование и 

инвестирование. – М.: Феникс, 2009. - 368 с. 
3 

4 Финансовый менеджмент: теория и практика. Учебник / Под ред. 

Е.С. Стояновой. - 6-е изд. — М.: Перспектива, 2008. - 656 с 
1-3 

5 Бланк  И.А. Финансовый менеджмент- Учебный  курс - К.: Ника-

Центр, 2004. 
2 

6 Ковалев В.В. Финансовый менеджмент. Теория и практика. – М.: 

Проспект, Изд-ва ТК Велби, 2008. - 1024 с. 
2 

7 Роберт С. Хиггинс. Финансовый анализ. Инструменты для принятия 

бизнес-решений /Analysis for Financial Management. – М.: Вильямс, 

2007. - 464 с. 
2 

8 Вяткин В. Н., Гамза В. А., Хэмптон Дж. Дж. Финансовые решения в 

бизнесе. – М.: Экономика, 2007. -360 с. 
1-3 

9 Бланк И.А. Финансовая стратегия предприятия. – К.:Ника-Центр, 

2006. – 711 с 
2 

 2. Додаткові джерела 
 

 

1 Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. 3-тє вид., перероб. і доп. 

– Х.: Фактор, 2005. – 156 с. 
1,2 

2 Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії 

до практичного впровадження. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с. 
1,2 

 3. Методичне забезпечення 

 
 

1 Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. Навчально – 

методичний посібник  з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент”, 

ХНАМГ, 2006 р. 
1- 3 

2 Мочаліна З.М. Навчально – методичний посібник  для самостійного 

вивчення модулю дисципліни „Фінансовий менеджмент”, ХНАМГ, 

2006 р. 
1-3 



 23 

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 
 

 

 

МОМОТ Тетяна Валеріївна 

 

 

 

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» для магістрів і спеціалістів денної і заочної форм 

навчання спеціальності 7.050106 і 8.050106 – «Облік і аудит», «Економіка 

підприємства» 

 

 

 

 

Комп’ютерна верстка: Н.М. Колісник 

 

 

 

 

 

 

 

План 2009, поз. 550 Р 

Підп. до друку 29.10.2010 р.   Формат  60х84 1/16 

Друк на ризографі           Ум. друк. арк. 1,0 

Тираж 10 пр.        Зам. № 6461 

 

 

Видавець і виготовлювач:  

Харківська національна академія міського господарства, 

вул. Революції, 12, Харків, 61002 

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua 

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:  ДК №731 від 19.12.2001 


