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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування  

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  -4  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

за вибором 

 

 

Спеціальність: 

 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

Модулів – 2  Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 5-й 5-й 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання ____-______ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

10-й 10-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 6,5 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

магістр 

28год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

14 год. 2 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

78 год. 112 год. 

Індивідуальні завдання:   

30 год. 

кур.р. 

30 год. 

курс.р., 

контр.р. 

Вид контролю: іспит 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання –35% до 65%, 

для заочної форми навчання –7% до 93%. 

 

%,  (8 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1.Мета вивчення навчальної дисципліни: є формування  системи 

знань з управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною 

діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів 

господарювання. 

2.2. Завдання навчальної дисципліни: 

- засвоєння загальних категорій з фінансового менеджменту; 

- ознайомлення з функціями та складовими механізму фінансового 

менеджменту та їх реалізацією в процесі управління фінансовою діяльністю 

підприємств; 

- оволодіння сучасними методами фінансового управління активами, 

капіталом, інвестиціями, грошовими потоками та фінансовими ризиками; 

- набуття практичних навичок обробки фінансової та іншої управлінської 

інформації; 

- формування управлінських вмінь і навичок в області залучення і 

використання фінансових ресурсів на основі вивчення сучасної практики 

фінансової діяльності. 

 

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним 

продемонструвати такі результати навчання: 

1. Демонструвати знання про сучасні досягнення в галузі фінансів, теорії й 

практики банківської справи,  страховому бізнесі, необхідні  для освоєння 

професійно-орієтованих дисциплін. 

2. Демонструвати уміння працювати самостійно і в команді, здатність 

комунікувати з колегами з питань галузі щодо наукових досягнень. 

3. Демонструвати навички роботи з комп’ютером та знання і уміння в галузі 

сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач. 

4. Демонструвати знання законодавства та нормативних актів у фінансах, 

банківських послугах, страхуванні. 

5. Демонструвати знання, уміння й навички в галузі теорії й практики 

управління фінансами, банківської діяльності, соціального страхування. 

6. Демонструвати знання основних методів аналізу даних, оцінювання 

залежностей та формування прогнозів розвитку подій. 

7. Демонструвати знання принципів, методів і форм управління 

формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та 

оптимізації руху грошових коштів. 

8. Демонструвати знання методів та інструментарію фінансового управління 

активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, фінансовими 

ризиками. 

9. Демонструвати знання у практичних ситуаціях: розробка і застосування 

нових фінансових, банківських та страхових інструментів. 
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10. Демонструвати володіння методами обґрунтування фінансових 

стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних 

проектів і програм та забезпечення їх реалізації. 

 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у 

студентів компетентностей: 

- загальних: 

1. Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у галузі фінансів, 

банківської справи та страхування або у процесі навчання, що передбачає 

проведення досліджень та/або здійснення інновацій що характеризується 

невизначеністю умов і вимог. 

2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та 

інтегрувати їх із уже наявними . 

3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми: розробка заходів з 

покращення фінансового стану підприємства, підвищення ефективності роботи 

банку, страхової компанії, організації діяльності фінансових установ. 

4. Здатність генерувати нові ідеї (креативність), здійснювати пошук  

альтернативних рішень інноваційного спрямування з метою освоєння фінансових 

інвестицій. 

5. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти 

проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних 

рішень, прийняття участі у розробці економічних проектів і програм та 

забезпечення їх реалізації. 

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт: 

вміння розраховувати фінансову ефективність техніко-економічних заходів, 

дотримуватись стандартних вимог до оформлення результатів роботи. 

7. Здатність спілкування з широкою науковою спільнотою та 

громадськістю в певній галузі наукової та/або професійної діяльності державною 

мовою як усно, так і письмово та іноземною мовою. 

 

фахових: 

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі  

вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» 
Компетенції згідно 

освітньої програми 

Складові компетентності 

Здатність до 

формування 

системи 

теоретичних знань 

та практичних  

навичок щодо 

кількісної оцінки 

економічних 

процесів у сфері 

фінансів і 

Базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для 

освоєння загально-професійних дисциплін. 

Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі 

фінансів, теорії й практики банківської справи,  страховому бізнесі, 

необхідні  для освоєння професійно-орієтованих дисциплін. 

Здатність застосовувати знання законодавства та нормативних актів 

у фінансах, банківських послугах, страхуванні. 

Здатність використовувати знання, уміння й навички в галузі теорії 

й практики управління фінансами, банківської діяльності, 

соціального страхування. 
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банківської справи 

у нерозривному 

зв’язку з їх 

якісними 

характеристиками 

та використання 

цих знань в 

практичних 

дослідженнях. 

 

Базові знання основних методів аналізу даних, оцінювання 

залежностей та формування прогнозів розвитку подій. 

Базові знання податкового планування на основі бюджетної 

класифікації, податкового календаря, тощо. 

Розуміння принципів, методів і форм управління формуванням, 

розподілом і використанням фінансових ресурсів підприємства та 

оптимізації руху грошових коштів. 

Оволодіння навичками ідентифікації суб’єктів фінансових відносин 

у сфері кредитування, страхування, фінансового планування. 

Базові знання методів та інструментарію фінансового управління 

активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами, 

фінансовими ризиками. 
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Структура складових предметно-спеціальних (фахових) компетентностей з навчальної дисципліни 
 

Складові компетенції, які 

формуються в  

рамках теми 

 

Знання Уміння Комунікації Автономність і 

відповідальність 

1 2 3 4 5 

 Тема 1.  Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту  
Здатність визначати функції 

та місце менеджера в системі 

менеджменту. 
 

Знання функції та місця 

менеджера в системі 

менеджменту 

Підприємства. 

Уміти розподіляти та 

визначати сфери 

фінансового 
менеджменту. Уміти 

обирати фінансові 

важелі, застосовувати 
фінансові методи. 

Презентувати резульати щодо 

стану фінансового управління 

підприємства 

Відповідальність за точну 

ідентифікацію функції та 

місцея менеджера в системі 
менеджменту. 

 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

Здатність визначати 
інформацію, необхідну для 

функціонування системи 

менеджменту 

Знання методичних 

основ для 

формування, 

фінансової звіт- ністі 

підприємства для 

виконання аналітичних 

процедур 

Застосовувати вміння 

формувати 

інформаційну базу для 

функціонування 

системи фінансового 

менеджменту та  

обирати, вилучати та 

отримувати з неї 

інформацію для 

прийняття 

управлінських рішень. 

Презентувати фінансову  

звітність  підприємства  як  

інформаційне  
забезпечення фінансового 

менеджменту. 

 

Відповідальність за точність 

і коректність виконаних 

розрахунків, розроблених 

планів та карт 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві. 
Здатність планувати та 

прогнозувати притоки та 

відтоки грошових потоків.  
Здатність розробляти 

і застосовувати платіжний  

календар. 
 

Знання методичних 

основ планування та 

прогнозування 

грошових потоків 

підприємства 

Здійснювати вибір ме- 

тодичного інструмен- 

тарію для формування 

фінансових ресурсів 

Презентувати стратегію 

формування фінансових 

ресурсів 

Самостійно ухвалювати 

ефективні управлінські 

рішення щодо планування  

та прогнозування грошових 
потоків 
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Складові компетенції, які 

формуються в  

рамках теми 

Знання Уміння Комунікації Автономність і 

відповідальність 

1 2 3 4 5 

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

майбутню, теперішню 
вартість грошей за простими 

та складними відсотками. 

 

Знання  застосовування 

методів пренумерандо, 

постнумерандо. 

 

Давати оцінку 
застосовуванню 
методичного  

інструментарію 

прогнозування річного 
темпу та індексу інфляції. 

 

Ефективно формувати 
методичний інструмен- 

тарій оцінки вартості 

грошей при дискретних 
потоках платежів. 

 

Застосовувати методичний 

інструментарій формування 
реальної відсоткової ставки з 

урахуванням фактора 

інфляції, оцінки вартості 

грошових коштів з 
урахуванням фактора 

інфляції 

Тема 5. Управління прибутком. 

Здатність управляти 

формуванням прибутку 
суб’єкта підприємництва. 

Здатність управляти 

формуванням собівартості. 

 

Знання основних ета- 

пів операційного 

аналізу. 

Оцінювати 
формуванням прибутку 
суб’єкта підприємництва 

та здатністю формувати 

собівартість продукції 

 

Презентувати стра- 

тегію управління 

розподілом прибутку, 

таформуваня  асортименту 
політики підприємства. 

 

Самостійно формувати 

цінову політику 
підприємства 

Тема 6. Управління активами . 
Здатність формувати політику 

управління, фінансування 

оборотними активами 
підприємства. 

Здатність формувати політику 

управління запасами 

підприємства, дебіторською 
заборгованістю підприємства. 

Знання організаційних 

заходів ефективного 

управління активами 

підприємства 

Визначати та форма- 

лізувати організаційні 

заходи управління 
активами підприємства 

Презентувати програму 

заходів ефективного 

управління необоротними 

активами підприємства 

Ухвалювати рішення  щодо 
здатності формувати політику 
управління грошовими 

активами підприємства. 

 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 
Здатність формувати політику 
управління фінансовою 

структурою капіталу.Здатність 

оптимізувати структуру 
капіталу підприємства. 

Знання сутністі та змісту 

оцінки вартості капіталу 

підприємства  

Описувати  систему  
оптимізації структури 

капіталу підприємства. 
 

Презентувати програму 
заходів оптимізації 

 структури капіталу 

підприємства. 

Самостійно формувати 
політику управління 

фінансовою структурою 

капіталу. 
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Складові компетенції, які 

формуються в  

рамках теми 

Знання Уміння Комунікації Автономність і 

відповідальність 

1 2 3 4 5 

Тема 8. Управління інвестиціями 

Здатність приймати рішення 
щодо доцільності та 

ефективності інвестиційних 

вкладень підприємства 

Знання сутністі та змісту 

інвестиційних вкладень 

підприємства 

Оцінювати рішення 

щодо доцільності та 

ефективності 
інвестиційних вкладень 

підприємства 

Ефективно формувати 
методичний інструментарій 

проводити аналіз 

доцільності капітальних 

вкладень підприємства 

Відповідальність за точну 
ідентифікацію  

інвестиційних вкладень 

підприємства 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками 

Здатність оцінити та 

обґрунтувати рівень ризику в 
процесі прийняття фінансових 

рішень 

Розуміння змісту та 

прояву наслідків 
фінансових ризиків в 

діяльності підприємства 

Вміння оцінювати рівень 

ризику інвестиційних та 
фінансових вкладень 

Ефективно формувати 

методичний розрахунок 
показників автономного та 

портфельного ризику 

Відповідальність за точну 

ідентифікацію  ризику 
інвестиційного проекту 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів 

Здатність аналізувати 

фінансову звітність підпри- 

ємства для обґрунтування та 
прийняття управлінських 

рішень 

Розуміння змісту 

фінансову звітність 

підпри- ємства для 
прийняття 

управлінських рішень 

Вміння формувати, 

читати та 

використовувати 
фінансову звітність 

підприємства для 

виконання аналітичних 

процедур.  

Ефективно формувати 

методичний розрахунок 

показників оцінки 
фінансового стану 

підприємства.  

Відповідальність за 

проведення комплексного 

фінансового аналізу. 

Тема 11. Фінансове прогнозування та планування на підприємстві 
Володіння методами та 

навичками планування та про-
гнозування фінансових 

показників 

Знання складання 

прогнозної фінансової 
звітності підприємства 

Вміння розраховувати 

прогнозні фінансові 
показники 

Ефективно планувати та 

прогнозувати операційні та 
фінансові плани 

підприємства 

Самостійно формувати 

операційні та фінансові 
плани підприємства 

Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством. 
Здатність до розробки та 

реалізації антикризових 

фінансових заходів 

Знання напрямів 

реалізації антикризової 

фінансової політики 
підприємства 

Вміння визначати 

фактори розвитку 

кризових явищ на 
підприємстві 

Презентувати програму 

заходів антикризової 

фінансової політики 
підприємства 

Самостійно розробляти та 

реалізувати антикризові 

фінансові заходи. 
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2.3. Перелік попередніх та супутніх і наступних навчальних дисциплін 

№ 

п/п 
Попередні навчальні дисципліни 

Супутні і наступні навчальні 

дисципліни 

1. Фінанси підприємств Фінанси 

2 Фінансовий аналіз Фінанси підприємств 

3 

Фінансова діяльність суб`єктів 

господарювання 

Фінансовий ринок 

4 Інвестицийний аналіз Інвестування 

5 Фінансовий менеджмент в банку Фінансовий менеджмент  

" 

3. Анотація навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

Модуль 1.  

 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту. 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту . 

Література: базова [1 – 3; 5; 7 – 9]; допоміжна [15 – 17]. 

Зміст теми: Зміст понять «фінанси», «менеджмент», «фінансовий 

менеджмент». Мета та завдання фінансового менеджменту. Об’єкт та суб’єкт 

фінансового менеджменту. Принципи фінансового менеджменту. 

Функції та механізм фінансового менеджменту.  

Система фінансових методів, фінансових важелів та інструментів. 

 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. Література: 

базова [3; 5; 7; 9]; допоміжна [16]. 

Зміст теми: Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

Форми організаційної побудови та типи с структури організації персоналу 

фінансових підрозділів підприємства. 

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 

Система показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. 

Системи і методи фінансового аналізу. Системи і методи фінансового 

планування. Системи внутрішнього фінансового контролю. 

 

Тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві. Література: 

базова [5; 8; 10]; допоміжна [15]; інформаційні ресурси [29]. 

Зміст теми: Поняття  «грошовий  потік»,  «чистий  грошовий  потік».  

Класифікація грошових потоків. 

Мета і завдання управління грошовими потоками. Принципи управління 

грошовими потоками. 

Політика управління грошовими потоками як складова фінансової 

політики. Стадії управління грошовими потоками. Показники оцінки обсягу, 

структури, рівномірності, ліквідності та ефективності грошових потоків. 
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Напрями та методи оптимізації грошових потоків підприємства. 

 

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

фінансових розрахунках. Література: базова [2; 3; 5]; допоміжна [18]. 

Зміст теми: Об'єктивна необхідність визначення вартості грошей у часі. 

Нарахування простих відсотків.  

Розрахунок майбутньої вартості грошового потоку методом 

компаундування.  Розрахунок теперішньої вартості грошового потоку методом 

дисконтування. 

 

Тема 5. Управління прибутком. Література: базова [2; 3; 5; 7; 10]; 

допоміжна [13; 15].    

Зміст теми: Сутність прибутку та завдання його управлінням. Об’єкти 

управління прибутком. 

Механізм управління формуванням операційного прибутку підприємства. 

Показники маржинального, валового та чистого прибутку від операційної 

діяльності. Точка беззбитковості. Методика визначення обсягу реалізації 

продукції, що забезпечує беззбиткову операційну діяльність. Межа та рівень 

безпеки. Механізм операційного левериджу. Ефект операційного левериджу. 

 

Тема 6. Управління активами . Література: базова [2; 3; 5; 6]; 

допоміжна[15; 18]; інформаційні ресурси [29]. 

Зміст теми: Сутність та класифікація активів підприємства. 

Зміст і задачі управління активами. Принципи формування активів. Етапи 

управління активами. 

Управління оборотними активами як складова управління активами. 

Склад та класифікація оборотних активів. Виробничий та фінансовий цикли, 

період та взаємозв’язок між циклами. 

Етапи управління оборотними активами. Управління поточною 

дебіторською заборгованістю. Управління грошовими активами. Управління 

фінансуванням оборотних активів. 

Склад необоротних активів, їх класифікація. Етапи управління 

необоротними активами. Управління оновленням необоротних активів. 

Управління фінансуванням необоротних активів. 

 

Змістовий модуль 2. Управляння об’єктами фінансового менеджменту. 

 

Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу. Література: 

базова [2; 3; 5; 6]; допоміжна[15; 16; 20]. 

Зміст теми: Економічна сутність та класифікація капіталу. Зміст і 

завдання управління капіталом. Принципи формування капіталу. Схеми 

фінансування нового бізнесу. 

Сутність  концепції  вартості  капіталу.  Етапи  оцінки  вартості  капіталу. 
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Оцінка середньозваженої вартості капіталу. 

Управління структурою капіталу. Фінансовий леверидж як механізм 

оптимізації структури капіталу. Ефект фінансового левериджу. 

Управління власним капіталом. Джерела формування власних фінансових 

ресурсів. Етапи управління формуванням власних фінансових ресурсів. 

Управління позиковим капіталом. Склад позикового капіталу та механізм 

його залучення. 

 

Тема 8. Управління інвестиціями.  Література: базова [3; 8; 11]; 

допоміжна[14; 24]. 

Зміст теми: Організаційне забезпечення фінансової стратегії. 

Економічна сутність та класифікація інвестицій підприємства. 

Завдання управління інвестиціями. Принципи формування інвестиційної 

політики підприємства. 

Управління реальними інвестиціями. Основні етапи управління реальними 

інвестиціями. Види інвестиційних проектів та вимоги до їх розробки. Структура 

інвестиційного проекту. 

Оцінка ефективності реальних інвестиційних проектів. 

Форми фінансових інвестицій та особливості управління ними. Етапи 

управління фінансовими інвестиціями. Оцінка вартості окремих фінансових 

інструментів інвестування. 

 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками. Література:  базова [3; 4; 8]; 

допоміжна [12; 17; 19]. 

Зміст теми: Сутність фінансових ризиків, їх класифікація. 

Зміст, мета та завдання управління фінансовими ризиками. Етапи 

управління фінансовими ризиками. Характеристика зон фінансових ризиків. 

Методи оцінки величини та рівня фінансових ризиків: статистичні, 

нормативний, оцінки фінансової стійкості, аналітичний, експертний. 

Механізми нейтралізації фінансових ризиків. Система внутрішніх 

механізмів нейтралізації фінансових ризиків. Форми та види страхування 

фінансових ризиків. 

 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів. Література: базова [3; 8; 11]; 

допоміжна[17; 21]; ресурси мережі Інтернет [25 – 28]. 

Зміст теми: Зміст та призначення фінансових звітів. Склад та вимоги до 

фінансової звітності. Принципи складання фінансових звітів. 

Мета та завдання аналізу фінансових звітів.  

Методи фінансового аналізу.  

Аналіз балансу (звіту про фінансовий стан підприємства). 

Аналіз звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).  

Аналіз звіту про рух грошових коштів (за двома методами складання). 

Аналіз звіту про власний капітал. 
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Тема 11. Фінансове прогнозування та планування на підприємстві . 

Література: базова  [2 –4; 8]; допоміжна [14; 22]. 

Зміст теми: Сутність фінансового планування, мета та завдання. 

Елементи фінансового планування.  

Види та класифікація методів фінансового планування.  

Поточне фінансове планування.  

Оперативне  фінансове планування.  

Контроль виконання фінансових планів. 

Сутність прогнозування, класифікація методів прогнозування. 

 

Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві. 

Література: базова [3 – 5]; допоміжна [12; 19]. 

Зміст теми: Сутність та класифікація фінансових криз підприємства. 

Завдання та принципи антикризового управління підприємством. Етапи 

антикризового фінансового управління. 

Діагностика фінансової кризи підприємства: експрес-діагностика та 

фундаментна діагностика фінансової кризи. Система показників індикаторів 

оцінки загрози фінансової кризи підприємства. Методи оцінки впливу окремих 

чинників на кризовий фінансовий стан підприємства. Моделі оцінки 

ймовірності банкрутства підприємства. 

Фінансове управління процесами стабілізації, реорганізації та ліквідації 

підприємства. Етапи та механізми фінансової санації підприємства. Фінансові 

аспекти реорганізації підприємства. Фінансове забезпечення ліквідаційних 

процедур при банкрутстві підприємства. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо

го  

у тому числі усьог

о  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

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

Модуль1. 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 

Тема 1. Теоретичні та 

організаційні основи 

ФМ 

9 2 1 - 2,5 6  0,

5 

0,15  2,5 9 

Тема 2. Система 

забезпечення ФМ 

9 2 1 - 2,5 6  0,

5 

0,15  2,5 9 

Тема 3. Управління 

грошовими потоками 

на підприємстві 

9 2 1 - 2,5 6  0,

5 

0,15  2,5 9 

Тема 4. Визначення 

вартості грошей у 

часі та її використан-

ня у фінансових 

розрахунках 

9 2 1 - 2,5 6  0,

5 

0,15  2,5 9 

Тема 5. Управління 

прибутком 

11 3 1 - 2,5 7  0,

5 

0,2  2,5 10 

Тема 6. Управління 

активами 

12 3 2 - 2,5 7  0,

5 

0,2  2,5 10 

Разом за змістовим 

модулем 1 

59 14 7 - 15 38 60 3 1  15 56 

Змістовий модуль 2. Управління об’єктами фінансового менеджменту. 

Тема 1. Вартість і 

оптимізація 

структури капіталу 

9 2 1 - 2,5 6  0,5  0,15  2,5 9 

Тема 2. Управління 

інвестиціями 

9 2 1 - 2,5 6  0,5  0,15  2,5 9 

Тема.3Управління 

фінансовими 

ризиками 

10 2 1 - 2,5 7  0,5  0,15  2,5 9 

Тема 4. Аналіз 

фінансових звітів 

10 2 1 - 2,5 7  0,5  0,15  2,5 9 

Тема.5. Фінансове 

прогнозування та 

планування на 

підприємстві 

13 4 2 - 2,5 7  0,5  0,2  2,5 10 

Тема 6 Антикризове 

фінансове управління 

на підприємстві 

10 2 1 - 2,5 7  0,5  0,2  2,5 10 

Разом за змістовим 

модулем 2 

61 14 7 - 15 40 60 3 1  15 56 

Усього годин 150 28 14 - 30 78 150 6 2  30 112 
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4.1. Теми семінарських занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

4.2. Теми практичних занять 

Практичні заняття є одним з аудиторних видів робіт, спрямованих, 

насамперед, на розвиток навичок самостійної роботи при вивченні дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» з метою  поглиблення і розширення знань в області 

використання методів і засобів аналізу в практичних ситуаціях у сфері 

банківської діяльності, фінансів підприємств, страхуванні тощо. 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту. 

Формування  системи регулювання фінансової діяльності 

підприємства, зовнішньої підтримки фінансового 

менеджменту. Література: Базова: [3;5;7;9]. Допоміжна: [16]  

1 0,15 

2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 

 Формування фінансової звітності для прийняття рішень у 

системі управління фінансами . Розв’язок типових задач. 

Література: Базова: [5;8;10]. Допоміжна: [5;18] 

1 0,15 

3. Управління грошовими потоками на підприємстві. 

Визначення грошових потоків ретроспективним  методом  та  

методом прямих розрахунків. Прогнозування показників 

фінансової звітності: потоків грошових коштів, фінансового 

балансу. Література: Базова: [2-5]. Допоміжна: [15;18] 

 

1 0,15 

4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у 

фінансових розрахунках. 

 Використання теорії вартості грошей у часі в фінансових 

розрахунках. Розв’язок типових задач. Література: Базова: [2 – 

5]. Допоміжна: [18] 

1 0,15 

5. Управління прибутком.  

Визначення межі беззбитковості за окремими товарами та по 

підприємству в цілому. Розв’язок типових задач. Література: 

Базова: [2;3; 5; 7; 10]. Допоміжна: [13;15] 

1 0,2 

6. Управління активами. 

 Визначення та аналіз моделей управління оборотним капіталом 

підприємства. Методичні  підходи  до  управління 

дебіторською заборгованістю, запасами. Розв’язок типових задач 

. Література: Базова: [2;3; 5; 6]. Допоміжна: [15;18] 

 

2 0,2 

7. Вартість і оптимізація структури капіталу. 

 Визначення вартості капіталу. Розв’язок типових задач 

Література: Базова: [2;3; 5; 6]. Допоміжна: [15;16; 20; 21] 

 

1 0,15 
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№ 

з/п 

Назва теми Денна 

форма 

Заочна 

форма 

8. Управління інвестиціями. 

Розрахунок показників оцінки інвестиційного проекту. Аналіз 

ефективності прийняття рішень за фінансовими інвести- 

ціями. Розв’язок типових задач. Література: Базова: [3;8;11]. 

Допоміжна: [14;24] 

1 0,15 

9. Управління фінансовими ризиками. 

Оцінка фінансових ризиків на базі бухгалтерської звітності. 

Управління ризиками при прийнятті фінансових рішень. 

Література: Базова: [3;4;8]. Допоміжна: [12; 17; 19] 

1 0,15 

10. Аналіз фінансових звітів. 

Аналіз  ефективності  використання ресурсів  підприємства  за  

даними його фінансової звітності. Розв’язок типових задач. 
Література: Базова: [3;4;8]. Допоміжна: [17; 21] 

1 0,15 

11. Фінансове прогнозування та планування на підприємстві. 
Розрахунок операційних та фінансових бюджетів підприємства. 
Література: Базова: [2;4;8]. Допоміжна: [14;22] 

2 0,2 

12. Антикризове фінансове управління на підприємстві. 

 Розробка стратегії антикризового фінансового управління 

підприємством. Література: Базова: [3;8;11]. Допоміжна: [14;24] 

1 0,2 

 Разом 14 2 

 

4.3. Теми лабораторних занять 

Не передбачені навчальним планом. 

 

4.4. Самостійна робота 

Сучасна освіта будується, насамперед,  на формування у майбутніх 

спеціалістів у сфері фінансів, банківської справи та страхування необхідних 

компетентностей, серед яких важливою є здатність до самостійної роботи, тому, 

під час вивчення курсу «Фінансовий менеджмент» поряд з аудиторними 

заняттями підвищена увага приділяється організації і проведенню самостійної 

роботи. 

Метою самостійної роботи є активізація засвоєння студентами теоретичних 

знань, формування навичок творчого опрацювання навчального матеріалу для 

підготовки до контрольних заходів та застування у подальшій роботі. Самостійна 

робота студентів повинна стимулювати прагнення до наукового пошуку, 

створювати умови для професійного зростання та самовдосконалення. 

Зміст самостійної роботи з курсу «Фінансовий менеджмент» полягає у: 

- опрацюванні студентами матеріалу лекцій, які були прочитані 

напередодні з використанням рекомендованої базової і додаткової  літератури; 

- опрацювання студентами розділів програми, які не висвітлюються на 

лекціях; 

- розв’язання завдань-прикладів, які виносяться для додаткового 

домашнього опрацювання матеріалу з тем курсу;  
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- підготовки  додаткового матеріалу у вигляді стислої доповіді з 

проблемних питань дисципліни для обговорення під час лекційних та практичних 

занять з використанням сучасних інформаційних технологій; 

- підготовки до поточного та підсумкового контролю, заліку. 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [3;5;7;9]. 

Допоміжна: [16]  

6 9 

2 Система забезпечення фінансового менеджменту. 

 Навчальні завдання. Література: Базова: [5;8;10]. 

Допоміжна: [5;18] 

6 9 

3 Управління грошовими потоками на підприємстві. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [2-5]. Допоміжна: 

[15;18] 

6 9 

4 Визначення вартості грошей у часі та її використання у 

фінансових розрахунках. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [2 – 5]. Допоміжна: 

[18] 

6 9 

5 Управління прибутком.  

Навчальні завдання. Література: Базова: [2;3; 5; 7; 10]. 

Допоміжна: [13;15] 

7 10 

6 Управління активами. 

 Навчальні завдання. Література: Базова: [2;3; 5; 6]. 

Допоміжна: [15;18] 

7 10 

7 Вартість і оптимізація структури капіталу. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [2;3; 5; 6]. 

Допоміжна: [15;16; 20; 21] 

6 9 

8 Управління інвестиціями. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [3;8;11]. 

Допоміжна: [14;24] 

6 9 

9 Управління фінансовими ризиками. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [3;4;8]. Допоміжна: 

[12; 17; 19] 

7 9 

10 Аналіз фінансових звітів. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [3;4;8]. Допоміжна: 

[17; 21] 

7 9 

11 Фінансове прогнозування та планування на 

підприємстві. 

Навчальні завдання. Література: Базова: [2;4;8]. Допоміжна: 

[14;22] 

7 10 

12 Антикризове фінансове управління на підприємстві. 

 Навчальні завдання. Література: Базова: [3;8;11]. 

Допоміжна: [14;24] 

7 10 

 Разом  78 112 
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Перелік питань для самостійної роботи 

 

1. Розкрийте сутність фінансового менеджменту. 

2. Яка мета фінансового менеджменту? 

3. Які задачі фінансового менеджменту? 

4. Які функції фінансового менеджменту? 

5. Назвіть стратегії фінансового менеджменту. 

6. Назвіть тактики фінансового менеджменту. 

7. В чому полягає політика фінансового менеджменту? 

8. Розкрийте сутність фінансової стратегії підприємства? 

9. Яке  місце  займає  фінансова  стратегія  в  системі  довгострокових  

планів підприємства? 

10. Опишіть алгоритм розробки стратегії і тактики фінансового 

менеджменту. 

11. У чому полягає організаційне забезпечення фінансового 

менеджменту? 

12. Назвіть центри відповідальності підприємства та наведіть їх 

характеристику. 

13. Яким чином класифікується інформаційне забезпечення фінансового 

менеджменту? 

14. Назвіть показники, що формуються за рахунок внутрішніх і 

зовнішніх джерел інформації. 

15. Яким чином класифікується фінансовий аналіз? 

16. Охарактеризуйте основні системи фінансового аналізу. 

17. На яких системах базується фінансове планування на підприємстві? 

18. Які методи використовуються під час прогнозування основних 

показників довгострокового фінансового плану підприємства? 

19. Назвіть основні форми фінансового контролю на підприємстві. 

20. Охарактеризуйте основні етапи побудови фінансового контролінгу на 

підприємстві. 

21. Сутність грошового потоку як об’єкта управління. 

22. Значення управління грошовими потоками у складі фінансового 

менеджменту підприємства. 

23. Класифікація грошових потоків підприємства. 

24. Основні цілі і завдання управління грошовими потоками. 

25. Основні принципи управління грошовими потоками. 

26. Методи і етапи управління грошовими потоками. 

27. Способи оптимізації грошових потоків. 

28. Послідовність планування грошових потоків від операційної 

діяльності. 

29. Способи планування грошових потоків від операційної діяльності. 

30. Послідовність планування грошових потоків від інвестиційної і 
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фінансової діяльності. 

31. Поясність необхідність визначення майбутньої та теперішньої 

вартості грошей у процесі здійснення фінансових розрахунків. 

32. Сформулюйте основний принцип вартості грошей у часі. 

33. Які фактори впливають на зміну вартості грошей у часі? 

34. Що розуміють під нарощенням і дисконтуванням грошей? 

35. У чому полягає різниця між нарахуванням простих та складних 

відсотків? 

36. Як варто коригувати очікувані грошові потоки в зв’язку з інфляцією? 

37. Розкрийте економічний зміст визначення вартості ануїтету. 

38. Яким чином врахування моменту здійснення грошових внесків 

впливає на результат визначення майбутньої та теперішньої вартості ануїтету? 

39. Як пов’язані між собою компаундинг та дисконтування? 

40. Охарактеризуйте необхідність та особливості використання 

фінансових таблиць у процесі визначення вартості грошей у часі. 

41. Які фактори впливають на формування прибутку підприємства? 

42. Яким чином класифікують прибуток? 

43. Які види прибутку бувають? 

44. Яке значення у формуванні прибутку відіграють витрати? Які вони 

бувають? 

45. Яким чином відбувається формування прибутку від операційної 

діяльності? 

46. У чому полягає сутність основних понять операційного аналізу? 

47. Як розраховується точка беззбитковості? 

48. У чому полягає сутність операційного важеля? Як він розраховується? 

49. У чому полягає сутність цінової політики підприємства? 

50. Які фактори впливають на дивідендну політику підприємства? 

51. Назвіть основні складові оборотного капіталу. 

52. Які переваги і недоліки необоротних і оборотних активів? 

53. Як розраховується оборотний капітал методами «знизу» і «зверху”? 

54. Як визначаються поточні фінансові потреби підприємства? 

55. Які фактори впливають на величину поточних фінансових потреб? 

56. У чому полягають заходи прискорення оборотності оборотного 

капіталу і з якою метою їх проводять? 

57. У чому полягає сутність спонтанного фінансування? 

58. Що розуміють під факторингом? 

59. Назвіть типи політики управління обіговим капіталом. 

60. У чому полягає сутність поглибленого аналізу власних оборотних 

коштів і поточних фінансових потреб? 

61. Розкрийте зміст і складові власного та позичкового капіталу 

підприємства. 

62. Розкрийте економічну сутність капіталу. 
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63. Проведіть систематизацію видів капіталу підприємства. 

64. Розкрийте методи оптимізації структури капіталу. 

65. Поясніть сутність вартості капіталу та показники оцінки вартості 

капіталу. 

66. У чому полягають причини необхідності розрахунку ціни капіталу? 

67. Що розуміють під середньозваженою вартістю капіталу і як її 

розраховують? 

68. У чому полягає сутність теорії структури Мілера – Модільяні? 

69. Розкрийте етапи оптимізації структури капіталу підприємства. 

70. Охарактеризуйте сфери використання показника вартості капіталу в 

діяльності підприємства. 

71. Визначити сутність економічної категорії «інвестиції» та 

охарактеризувати їх види. 

72. Сформулювати основні сутнісні характеристики інвестицій 

підприємства як об’єкта управління. 

73. Перерахувати  функції  інвестиційного  менеджменту  та  визначити  

основні принципи управління інвестиційною діяльністю підприємства. 

74. Охарактеризувати основні концепції фінансового менеджменту, які є 

основою для розробки інвестиційної політики підприємства. 

75. Визначити форми реальних інвестицій і особливості управління ними. 

76. Проаналізувати систему основних показників оцінки ефективності 

реальних інвестицій. 

77. У чому принципова різниця між критеріями IRR і MIRR? 

78. Які переваги MIRR перед IRR ? 

79. Сутність та форми фінансових інвестицій підприємства 

80. Охарактеризуйте типи портфелів фінансових інвестицій. 

81. Розкрийте зміст основних передумов виникнення ризику в діяльності 

підприємства. 

82. Дайте пояснення, чому ризик це об’єктивно – суб’єктивна економічна 

категорія. 

83. Які Ви знаєте підходи до визначення поняття «ризик»? 

84. Дайте визначення поняття «фінансовий ризик». 

85. Дайте перелік основних видів фінансових ризиків в їхній 

функціональній класифікації. 

86. Охарактеризуйте методи управління ризиком. 

87. Як аналізуються ризики? 

88. Яка сутність статистичного методу розрахунку фінансового ризику? 

89. Якими способами знижується фінансовий ризик? 

90. Охарактеризуйте методи вимірювання ризику інвестицій в цінні 

папери. 

91. Що таке фінансова звітність? Основна інформація, яку містить 

фінансова звітність підприємства. 

92. Назвіть основні складові фінансової звітності та охарактеризуйте їх 
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призначення. 

93. Економічна характеристика балансу підприємства, його будова та 

методи аналізу балансу. 

94. Сутність і призначення звіту про фінансові результати, його будова 

та методи аналізу. 

95. Сутність і призначення звіту про рух грошових коштів, його будова 

та методи аналізу. 

96. Сутність і призначення звіту про власний капітал, його будова та 

методи аналізу. 

97. Призначення коефіцієнтного аналізу та характеристика основних 

груп фінансових коефіцієнтів. 

98. Зміст фінансової стійкості і рентабельності підприємства та методи її 

оцінки. 

99. Зміст ліквідності і платоспроможності підприємства та методи їх 

оцінки. 

100. Сутність ділової і ринкової активності підприємства та методи їх 

оцінки. 

101. Дайте загальну характеристику методів та моделей, які 

використовуються в фінансовому прогнозуванні та плануванні. 

102. Поясніть етапи фінансового планування. 

103. В чому суть методу відсоткової зміни реалізації? 

104. Опишіть загальну схему розрахунку потреби у додатковому 

зовнішньому фінансуванні. 

105. Поясніть етапи складання   фінансового плану, опишіть загальну 

схему його складання. 

106. Чому фінансовий план розглядають як програму управління 

фінансами підприємства? 

107. Що Ви розумієте під змістом фінансового плану? 

108. Які форми фінансових планів ви знаєте? 

109. З якою метою здійснюють перспективне фінансове планування? 

110. Які фінансові плани складають у складі поточного фінансового 

планування? 

111. Назвати схожі риси кризових ситуацій. 

112. Дати визначення фінансової кризи. 

113. Якими параметрами характеризується фінансова криза ? 

114. Назвати зовнішні та внутрішні фактори виникнення фінансової кризи. 

115. Дати визначення антикризового фінансового управління. 

116. Назвати елементи антикризового фінансового управління. 

117. Назвати зарубіжні та вітчизняні методики прогнозування банкрутства. 

118. Дати визначення санації підприємства. 

119. В яких випадках здійснюється санація підприємства? 

120. Охарактеризувати основні функціональні блоки при проведенні 
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фінансової санації підприємства. 

 

 

4.5. Індивідуальні завдання 

 

Для студентів денної форми навчання – виконання курсової роботи згідно 

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент»  для студентів денної та заочної форм навчання зі  спеціальності 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»./ Укладач І.Є.Андрющенко, 

Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 30с. 

Для студентів заочної форми навчання – контрольна та курсова роботи. 

 

Кількість балів за виконання курсової роботи 

 

Пояснювальна записка Захист роботи Сума 

до 85 до 15 100 

 

Орієнтовна тематика курсових робіт з дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» 

 

1. Управління  системою  внутрішніх  факторів  формування  грошових 

потоків підприємства. 

2. Управління рухом та джерелами грошових коштів підприємства. 

3. Формування та управління прибутком підприємства. 

4. Управління формуванням та розподілом прибутку підприємства. 

5. Управління фінансовими результатами підприємства. 

6. Управління  фінансовими  результатами  діяльності  підприємства  на 

підставі маржинального аналізу. 

7. Управління операційним прибутком підприємства. 

8. Управління оборотними активами підприємства. 

9. Управління необоротними активами підприємства. 

10. Дебіторська заборгованість в системі фінансового управління. 

11. Управління та оптимізація структури капіталу підприємств. 

12. Методи визначення та управління вартістю капіталу. 

13. Порядок формування та управління власним капіталом підприємства. 

14. Особливості формування та управління позиковим капіталом. 

15. Управління ліквідністю та платоспроможністю підприємства. 

16. Управління фінансовою стабільністю підприємства. 

17. Оцінка та управління фінансовою стійкістю підприємства. 

18. Управління діловою активністю підприємства. 

19. Управління рентабельністю підприємства. 

20. Управління кредиторською заборгованістю підприємства. 

21. Діагностика  ймовірності  банкрутства  підприємства  та  управління 

його неплатоспроможністю. 
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22. Фінансові аспекти санації підприємства-боржника. 

23. Оцінка ефективності антикризового фінансового управління. 

24. Управління кредитоспроможністю підприємства. 

25. Управління інвестиційною привабливістю підприємства. 

26. Управління портфельними інвестиціями підприємства. 

27. Управління реальними інвестиціями підприємства в системі 

формування фінансових результатів. 

28. Реструктуризація підприємств в системі антикризового фінансового 

управління. 

29. Дивідендна  політика  компанії  в  системі  управління  фінансовою 

діяльністю підприємства. 

30. Оцінка та управління фінансовими ризиками підприємства. 

 

5. Методи навчання 

 

Навчальний процес у Запорізькому національному технічному університеті  

здійснюється за кредитно-модульною технологією – моделі організації 

навчального процесу, яка ґрунтується на поєднанні двох складових: модульної 

технології навчання та кредитів (залікових одиниць) і охоплює зміст, форми та 

засоби навчального процесу, форми контролю навчальної діяльності студента в 

процесі аудиторної та самостійної роботи. 

Під час викладання курсу використовуються наступні методи навчання: 

 розповідь – для оповідної, описової форми розкриття навчального 

матеріалу; 

 пояснення – для розкриття сутності певного явища, закону, процесу; 

 бесіда – для усвідомлення за допомогою діалогу нових явищ, понять; 

 ілюстрація для розкриття предметів і процесів через їх символічне 

зображення (малюнки, схеми, графіки); 

 практична робота – для використання набутих знань у розв’язанні 

практичних завдань; 

 аналітичний метод – мисленнєвого або практичного розкладу цілого на 

частини з метою вивчення їх суттєвих ознак; 

 індуктивний метод – для вивчення явищ від одиничного до загального; 

 дедуктивний метод – для вивчення навчального матеріалу від загального 

до окремого, одиничного; 

 проблемний виклад матеріалу – для створення проблемної ситуації. 

 

 

6. Методи діагностики знань 

 

Під час викладання курсу «Фінансовий менеджмент»  використовуються 

наступні методи діагностики.  

Для студентів денної форми навчання: поточне усне опитування на 

лекційних та практичних заняттях, оцінка виконання практичних домашніх 
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завдання, аудиторне розв’язання задач, тестова перевірка під час поточного та 

підсумкового контролю, проведення двох модульних контролів. Захист курсової 

роботи. Екзамен за  екзаменаційними білетами: 2 теоретичних питання, 

розв’язання задачі.  

Для студентів заочної форми навчання: захист контрольної та курсової 

робіт, підсумковий контроль у формі екзамену за  екзаменаційними білетами: 2 

теоретичних питання, розв’язання задачі.  

 

 

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 

 

1. Сутність фінансового менеджменту та його спрямованість в умовах 

реального виробництва. 

2. Фінансовий менеджмент як складова загальної системи управління 

підприємством. 

3. Характеристика об’єкта і суб’єкта фінансового менеджменту. 

4. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності згідно з 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

5. Мета, основні завдання і функції фінансового менеджменту. 

6. Принципи фінансового менеджменту. Механізм фінансового 

менеджменту. 

7. Організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

8. Фінансова інформація як важливий чинник фінансової діяльності 

підприємства в умовах сучасної ринкової економіки. 

9. Характеристика каналів розповсюдження фінансової інформації та 

класифікація користувачів. 

10. Характеристика форм фінансової звітності як основного джерела 

інформації. 

11. Зміст і завдання аналізу фінансової звітності підприємства як 

передумови прийняття фінансових рішень. 

12. Методи аналізу фінансової звітності підприємства та їх використання в 

процесі прийняття рішень щодо управління фінансами підприємства. 

13. Система показників фінансового стану підприємства. 

14. Сутність вартості грошей у часі та її вплив на прийняття фінансових 

рішень. 

15. Сутність майбутньої вартості грошей у часі. 

16. Основні чинники, що впливають на зміну вартості грошей у часі. 

17. Поточна вартість грошей і її сутність. Фінансова рента та її складові. 

Класифікація ануїтетів за основними ознаками. 

18. Зміст, основні завдання та функції управління прибутком підприємства. 

19. Мета і завдання управління витратами підприємства. 

20. Вплив витрат на розрахунок точки беззбитковості. Сутність запасу 

фінансової міцності підприємства. 
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21. Визначення ефекту операційного важеля та його впливу на прийняття 

управлінського рішення щодо структури витрат підприємства. 

22. Сутність дивідендної політики. Оптимальна дивідендна політика 

підприємства. 

23. Характеристика основних чинників, що впливають на розроблення 

дивідендної політики підприємства. 

24. Характеристика консервативного та компромісного підходів у 

розробленні дивідендної політики. 

25. Характеристика компромісного та агресивного підходів у процесі 

формування дивідендної політики. 

26. Політика управління необоротними активами підприємства. 

27. Політика управління оборотним капіталом підприємства. 

Характеристика агресивної, консервативної та компромісної моделей формування 

поточних активів та поточних пасивів підприємства. 

28. Характеристика методу ABC-контролю та його використання в процесі 

управління оборотними активами підприємства. 

29. Політика управління виробничими запасами підприємства. Модель 

розрахунку оптимальної партії постачання (модель Уїлсона). 

30. Політика управління дебіторською заборгованістю. Оптимальна 

кредитна політика підприємства. 

31. Характеристика консервативної та агресивної кредитної політики 

підприємства. 

32. Політика управління грошовими активами підприємства. 

Характеристика моделей управління грошовими активами підприємства. Модель 

Баумоля. Модель Міллера - Орра. 

33. Поняття вартості капіталу підприємства та принципи її оцінки. 

Необхідність застосування показника вартості капіталу в процесі управління 

фінансами підприємства. 

34. Середньозважена вартість капіталу. Гранична вартість капіталу. 

Гранична ефективність капіталу. 

35. Особливості оцінки вартості власного капіталу. 

36. Особливості оцінки вартості позикового капіталу. 

37. Розроблення емісійної політики підприємства - емітента акцій. 

38. Визначення вартості облігацій. Особливості емісійної політики 

підприємства - емітента облігацій. 

39. Визначення чинників, що впливають на формування структури капіталу 

підприємства. 

40. Використання ефекту фінансового важеля при оптимізації структури 

капіталу. Характеристика складових елементів ефекту фінансового важеля 

підприємства. 

41. Визначення ефекту комплексного виробничо-фінансового важеля. 

42. Оптимізація структури капіталу підприємства. 

43. Сутність і значення політики управління інвестиційною діяльністю 

підприємства. 
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44. Політика управління реальними інвестиціями підприємства. 

45. Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними. 

46. Методи оцінки фінансових інвестицій підприємства. 

47. Особливості управління портфелем фінансових інвестицій 

підприємства. 

48. Сутність і значення політики управління грошовими потоками 

підприємства. 

49. Головна мета, принципи та етапи управління грошовими потоками 

підприємства. 

50. Характеристика грошових потоків за основними класифікаційними 

ознаками з метою ефективного управління ними. 

51. Методи оптимізації грошового потоку в короткостроковому періоді 

часу. 

52. Методи оптимізації грошового потоку в довгостроковому періоді часу. 

53. Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку підприємства. 

54. Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства. 

55. Сутність, мета та завдання фінансового планування і прогнозування на 

підприємстві. 

56. Перспективне, поточне та оперативне фінансове планування: їх сутність 

та взаємозв’язок. 

57. Сутність та етапи розроблення політики антикризового фінансового 

управління підприємством при загрозі банкрутства. 

58. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі 

банкрутства. 

59. Сутність зовнішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства при 

загрозі банкрутства. Сутність та форми санації підприємства. 

60. Поняття «банкрутство» як економічна та юридична категорії. Правові 

умови визнання підприємства банкрутом. Наслідки банкрутства. Методи 

прогнозування банкрутства підприємства. 

 

7. Критерії оцінювання результатів навчання студентів 

 

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою.  

Під час змістовного модульного контролю враховуючи наступні види робіт: 

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 

 «Фінансовий менеджмент» 
Найменування завдань Кількість балів Загальна кількість балів 

1 теоретичне питання 20 20 

7 тестів 5 35 

2 задачі 15 30 

семінарські заняття 15 15 

Підсумок х 100 
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Підсумкова оцінка за семестр визначається як середня двох 

підсумкових контролів за перший та другий змістовних модулі. 

Екзамен проводиться за наявності незадовільної оцінки підсумкового 

модуля або за вибором студента та містить: два теоретичних питання, задачу. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні 

знань(екзамен)  

 
  Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 

Сума 
 Змістовий модуль №1  Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 (100+100)/

2 

100 

            

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів. 

 

Розподіл балів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 
№ 

з/п 

Поточна 

навчальна 
діяльність 

Кількість балів Разом 

в
ід

в
ід

у
в
ан

н
я
 л

ек
ц

ій
 Практичні заняття та СРС 

в
ід

в
ід

у
в
ан

н
я 

п
р

ак
т.

за
-

н
ят

ь 

ак
ти

вн
а 

у
ч

ас
ть

 у
 

о
б
го

в
о

р
ен

н
і 

в
и

к
о
н

ан
н

я 

п
р

ак
ти

ч
н

и
х
 

за
в
д
ан

ь 

те
ст

у
ва

н
н

я 
 

за
х
и

ст
 

ін
д
и

в
ід

у
ал

ьн

о
го

 з
ав

д
ан

н
я  

1 Змістовий модуль 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового 

менеджменту. (7лекцій, 3 практичні заняття ) 

 

 Тема 1. 

Теоретичні та 

організаційні 

основи ФМ 

0,5 0,5 3 4 3 5 16 

 Тема 2. 

Система за без-

печення ФМ 

0,5 0,5 3 4 3 5 16 

 Тема 3. 

Управління 

грошовими 

потоками на 

підприємстві 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 

 Тема 4. 

Визначення 

вартості грошей 

у часі та її 

використання у 

фінансових 

розрахунках 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 

 Тема 5. 

Управління 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 
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прибутком 

 Тема 6. 

Управління 

активами 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 

 Разом за 

змістовим 

модулем 1 

3,0 3,0 18 24 18 30 100 

 Або контрольна 

робота 

Проведення рубіжного контролю 1 100 

2 Змістовий модуль 2.Управління об’єктами фінансового менеджменту. 
(7лекцій, 4 практичні заняття ) 

 

 Тема 1. 

Вартість і 

оптимізація 

структури 

капіталу 

0,5 0,5 3 4 3 5 16 

 Тема 2. 

Управління 

інвестиціями 

0,5 0,5 3 4 3 5 16 

 Тема.3 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 

 Тема 4. Аналіз 

фінансових 

звітів 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 

 Тема.5. 

Фінансове 

прогнозування 

та планування 

на підприємстві 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 

 Тема 6 

Антикризове 

фінансове 

управління на 

підприємстві 

0,5 0,5 3 4 3 6 17 

 Разом за 

змістовим 

модулем 2 

3,0 3,0 18 24 18 30 100 

 Або контрольна 

робота 
Проведення рубіжного контролю 2 100 

 Разом 6 6 36 48 36 60 200/2=100 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

90 – 100 А відмінно   

85-89 В 
добре  

75-84 С 

70-74 D 
задовільно  

60-69 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

1-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 
8. Навчально-методичне забезпечення 

 

1. Комплект завдань для проведення поточного та підсумкового 

контролю. 

2. Білети для іспиту. 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для 

студентів спеціальності 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ” всіх 

форм навчання. Частина І / Укладач І.Є.Андрющенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 

78 с. 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для 

студентів спеціальності 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ” всіх 

форм навчання. Частина ІІ / Укладач І.Є.Андрющенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 

82 с. 

5. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» для 

студентів спеціальності 072 “ Фінанси, банківська справа та страхування ” всіх 

форм навчання. Частина ІІІ / Укладач І.Є.Андрющенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.-

74 с. 

6. Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійної 

роботи з дисципліни «Фінансовий менеджмент для студентів спеціальності 072 “ 

Фінанси, банківська справа та страхування ” всіх форм навчання. / Укладач 

І.Є.Андрющенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 70 с. 

7. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни 

«Фінансовий менеджмент»  для студентів денної та заочної форм навчання зі  

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»./ Укладач 

І.Є.Андрющенко, Запоріжжя: ЗНТУ, 2017.- 30с. 
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9 Рекомендована література 

 

9.1. Базова 

 

1. Балабанов И. Т. Финансовый менеджмент. Теория и  практика / И. Т. 

Балабанов. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 

2. Кузьменко Л.В., Кузьмін В.В., Шаповалова В.М. Фінансовий 

менеджмент : Навч. посіб. — Херсон: Олді-шіюс, 2009. — 256 с. 

3. Ставерська Т.О., Андрющенко І.С. Фінансове планування та 

прогнозування в підприємствах і фінансових установах : навч. посібник / Т.О. 

Ставерська, І.С. Андрющенко. – Х. : Видавець Іванченко І.С., 2013. – 146 с. 

4. Финансовый менеджмент: Учебник / Под ред. д-ра экон. наук, 

проф. А. М. Ковалевой. — К.: Либидь, 2009. — 284 с. 

5. Фінансовий менеджмент: підручник / В.П. Мартиненко, Н.І. 

Климаш, К.В. Багацька,  І.В.  Дем’яненко  [та  ін.]  за  заг.  ред.  Т.А.  

Говорушко.  –  Львів, «Магнолія 2006», 2014. - 344 с. 

6. Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. 

Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с.– Режим доступу:  

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html. 

7. Фінансовий менеджмент: методика розв’язання практичних 

завдань : навч. посіб. / І.Г.Ганечко, Г.В.Ситник, В.С. Андрієць та ін. – К. : Київ. 

нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 244 с. 

8. Финансовый менеджмент / под ред. Г. Б. Поляк. – М. : Волтер 

Клувер, 2009. – 608 с. 

9. Финансовый менеджмент: Теория и практика : учебник / под ред. 

Е. Стояновой. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 

10. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Ше- 

лудько. – К. : Знання, 2006. – 439 с. – (Вища освіта ХХІ століття). 

 

9.2. Допоміжна 

 

11. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприятием / 

И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. – 672 с. – (Серия "Библиотека 

финансового менеджера". Вып. 10). 

12. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : НИКА- 

Центр, 2007. – 768 с. 

13. Колиснык М. Финансы. Стратегии, с которыми побеждают / М. 

Колиснык. – К. : Издательский Дом "Максимум", 2006. – 332 с. 

14. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. 

Проблемы, концепции и методы / Б. Коллас. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 1997. – 

576 с. 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html
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15. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. / О. П. Крайник, 

З. В. Клепикова. – Львів; К. : Дакор, 2000. – 260 с. 

16. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Кра-

маренко, О. Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с. 

17. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции / Е. 

Стоянова. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 

18. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підпри- 

ємстві : монографія / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін – К. : КНЕУ, 2006. 

– 268 с. 

19. Финансовое управление компанией / под общ. ред. Е. В. Кузнецовой. 

– М. : Фонд "Правовая культура", 1995. – 383 с. 

20. Хелферт Е. Техника финансового анализа / Е. Хелферт ; пер с 

англ. под ред. – Л. П. Белых. – М. : Аудит ; НИТИ, 1996. – 663 с. 

21. Хруцкой В. Е. Внутрифирменное бюджетирование / В. Е. Хруц- кой, 

Т. В. Сизова, В. В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2003 – 400 с. 

22. Шеремет А. Финансовый  анализ  предприятия  /  А.  Шеремет, Р. 

Сайфулин. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 160 с. 

23. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / Н. П. Шморгун, І. 

В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с. 

24. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприятия. 

Проблемы, концепции и методы / Б. Коллас. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 1997. – 

576 с. 

25. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. / О. П. Крайник, 

З. В. Клепикова. – Львів; К. : Дакор, 2000. – 260 с. 

26. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Кра-

маренко, О. Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с. 

27. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции / Е. 

Стоянова. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с. 

28. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підпри- 

ємстві : монографія / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін – К. : КНЕУ, 2006. 

– 268 с. 

29. Финансовое управление компанией / под общ. ред. Е. В. Кузнецовой. 

– М. : Фонд "Правовая культура", 1995. – 383 с. 

30. Хелферт Е. Техника финансового анализа / Е. Хелферт ; пер с 

англ. под ред. – Л. П. Белых. – М. : Аудит ; НИТИ, 1996. – 663 с. 

31. Хруцкой В. Е. Внутрифирменное бюджетирование / В. Е. Хруц- кой, 

Т. В. Сизова, В. В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2003 – 400 с. 



32 

 

  

32. Шеремет А. Финансовый  анализ  предприятия  /  А.  Шеремет, Р. 

Сайфулин. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 160 с. 

33. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / Н. П. Шморгун, І. 

В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с. 

 

10. Інформаційні ресурси 
 
 

1.Конституція України // (Відомості Верховної Ради України 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

2.Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI /і змінами і 

доповненнями. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

3.Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ. 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

4. Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 

25.12.2015 № 928-VIII. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

5. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 

514-VI. [Електронний  ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

6. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

акціонерні товариства» від 03.02.2011 р. № 2994-VI. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

7. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

акціонерні товариства» від 19.03.2015 р. № 272-УШ. [Електронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

8. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в 

Україні» від 30.10.1996 р. № 448/96-ВР із змінами від 01.05.2016 № 289-19. - 

[Електронний  ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

9. Закон України «Про Національну депозитарну систему та 

особливості електронного обігу паперів в Україні» від 10.12.1997 р. № 710/97-

ВР зі змінами і доповненнями від 11.04.2014 № 5178-17. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

10 .Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 р. № 2664-ІН зі змінами і 

доповненнями від 15.01.2015 № 123-УШ. [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua. 

11 Закон  України   «Про   Національний   банк   України»   від   

20.05.1999 р. № 679-ХІV із змінами і доповненнями від 24.12.2015 № 911-VIII 

станом на 01.05.2016.        [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

12. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/289-19
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/


33 

 

  

№2121-[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua  

13. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.1999 р. № 996 із змінами і доповненнями. [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

14. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» від 07.02.2013 р. № 73 із змінами від 27.06.2013 

р. № 627. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/ 

15. Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або 

визнання його банкрутом» від 4.05.1992 № 2343-XII із змінами від 11.08.2013 р. 

№ 406-УП станом на 06.06.2015. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

16. Проект Закону про внесення змін до деяких законів України з 

питань банкрутства (щодо забезпечення європейських стандартів у сфері 

відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов ведення бізнесу в 

Україні) від 22.09.2015 № 3163 [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56586 

17. Постанова Правління Національного банку України від 20.06.2012 р. 

№254 «Про затвердження Положення про порядок регулювання діяльності 

банківських груп». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

18.Наказ Міністерства фінансів України та Фонду Державного майна 

України  від  26.01.2001  р.  №  49/121  із  змінами  від  04.01.2013  р.  №  2/23 

«Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, 

що підлягають приватизації». [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.zakon.rada.gov.ua 

19. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції та 

Фонду державного майна від 18.12. 2003 р. № 375/2298 «Методичні 

рекомендації щодо застосування критеріїв ефективності управління суб’єктами 

господарювання державного сектору економіки» [Електронний ресурс]. - 

Режим

 достпу:http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=36464 

20.Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2006 р. № 170 «Про 

затвердження Методики аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств державного сектору економіки». [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua 

21. Наказ Міністерства економіки України від 19.01.2006 р. № 14 (у 

редакції наказу Міністерства економіки України від 26.10.2010 р. № 1361 

«Методичні рекомендації по виявленню ознак неплатоспроможності 
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http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56586
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.zakon.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=36464
http://www.zakon.rada.gov.ua/


34 

 

  

підприємства та ознак дій по приховуванню банкрутства, фіктивного 

банкрутства або доведення до банкрутства». [Електронний ресурс]. - Режим 

доступу:  http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=161074  

22. Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб від 28.02.2013 р. № 13 «Про затвердження методики оцінки фінансової 

стійкості Фонду гарантування вкладів фізичних осіб». [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: - http://document.ua/pro-zatverdzhennja-metodiki-ocinki-

finansovoyi-stiikosti-fon-doc137950.html 

 

11. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ПІДСУМКОВОГО  

КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 

11.1. Рубіжний контроль № 1 

 

1. Сутність фінансового менеджменту та його спрямованість в умовах 

реального виробництва. 

2. Фінансовий менеджмент як складова загальної системи управління 

підприємством. 

3. Характеристика об’єкта і суб’єкта фінансового менеджменту. 

4. Склад, характеристика та зміст фінансової звітності згідно з 

Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

5. Мета, основні завдання і функції фінансового менеджменту. 

6. Принципи фінансового менеджменту. Механізм фінансового 

менеджменту. 

7. Організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

8. Фінансова інформація як важливий чинник фінансової діяльності 

підприємства в умовах сучасної ринкової економіки. 

9. Характеристика каналів розповсюдження фінансової інформації та 

класифікація користувачів. 

10. Характеристика форм фінансової звітності як основного джерела 

інформації. 

11. Зміст і завдання аналізу фінансової звітності підприємства як 

передумови прийняття фінансових рішень. 

12. Методи аналізу фінансової звітності підприємства та їх використання в 

процесі прийняття рішень щодо управління фінансами підприємства. 

13. Система показників фінансового стану підприємства. 

14. Сутність вартості грошей у часі та її вплив на прийняття фінансових 

рішень. 

15. Сутність майбутньої вартості грошей у часі. 

16. Основні чинники, що впливають на зміну вартості грошей у часі. 

17. Поточна вартість грошей і її сутність. Фінансова рента та її складові. 

Класифікація ануїтетів за основними ознаками. 

18. Зміст, основні завдання та функції управління прибутком підприємства. 

http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/printable_article?art_id=161074
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19. Мета і завдання управління витратами підприємства. 

20. Вплив витрат на розрахунок точки беззбитковості. Сутність запасу 

фінансової міцності підприємства. 

21. Визначення ефекту операційного важеля та його впливу на прийняття 

управлінського рішення щодо структури витрат підприємства. 

22. Сутність дивідендної політики. Оптимальна дивідендна політика 

підприємства. 

23. Характеристика основних чинників, що впливають на розроблення 

дивідендної політики підприємства. 

24. Характеристика консервативного та компромісного підходів у 

розробленні дивідендної політики. 

25. Характеристика компромісного та агресивного підходів у процесі 

формування дивідендної політики. 

26. Політика управління необоротними активами підприємства. 

27. Політика управління оборотним капіталом підприємства. 

Характеристика агресивної, консервативної та компромісної моделей формування 

поточних активів та поточних пасивів підприємства. 

28. Характеристика методу ABC-контролю та його використання в процесі 

управління оборотними активами підприємства. 

29. Політика управління виробничими запасами підприємства. Модель 

розрахунку оптимальної партії постачання (модель Уїлсона). 

30. Політика управління дебіторською заборгованістю. Оптимальна 

кредитна політика підприємства. 

31. Характеристика консервативної та агресивної кредитної політики 

підприємства. 

32. Політика управління грошовими активами підприємства. 

Характеристика моделей управління грошовими активами підприємства. Модель 

Баумоля. Модель Міллера - Орра. 

33. Поняття вартості капіталу підприємства та принципи її оцінки. 

Необхідність застосування показника вартості капіталу в процесі управління 

фінансами підприємства. 

34. Середньозважена вартість капіталу. Гранична вартість капіталу. 

Гранична ефективність капіталу. 

35. Особливості оцінки вартості власного капіталу. 

36. Особливості оцінки вартості позикового капіталу. 
 

11.2. Рубіжний контроль № 2 

 

1. Розроблення емісійної політики підприємства - емітента акцій. 

2. Визначення вартості облігацій.  

3. Особливості емісійної політики підприємства - емітента облігацій. 

4. Визначення чинників, що впливають на формування структури капіталу 

підприємства. 
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5. Використання ефекту фінансового важеля при оптимізації структури 

капіталу.  

6. Характеристика складових елементів ефекту фінансового важеля 

підприємства. 

7. Визначення ефекту комплексного виробничо-фінансового важеля. 

8. Оптимізація структури капіталу підприємства. 

9. Сутність і значення політики управління інвестиційною діяльністю 

підприємства. 

10. Політика управління реальними інвестиціями підприємства. 

11. Форми фінансових інвестицій і особливості управління ними. 

12. Методи оцінки фінансових інвестицій підприємства. 

13. Особливості управління портфелем фінансових інвестицій підприємства. 

14. Сутність і значення політики управління грошовими потоками 

підприємства. 

15. Головна мета, принципи та етапи управління грошовими потоками 

підприємства. 

16. Характеристика грошових потоків за основними класифікаційними 

ознаками з метою ефективного управління ними. 

17. Методи оптимізації грошового потоку в короткостроковому періоді часу. 

18. Методи оптимізації грошового потоку в довгостроковому періоді часу. 

19. Методи оптимізації дефіцитного грошового потоку підприємства. 

20. Методи оптимізації надлишкового грошового потоку підприємства. 

21. Сутність, мета та завдання фінансового планування і прогнозування на 

підприємстві. 

22. Перспективне, поточне та оперативне фінансове планування: їх сутність та 

взаємозв’язок. 

23. Сутність та етапи розроблення політики антикризового фінансового 

управління підприємством при загрозі банкрутства. 

24. Механізми фінансової стабілізації підприємства при загрозі банкрутства. 

25. Сутність зовнішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства при 

загрозі банкрутства.  

26. Сутність та форми санації підприємства. 

27. Поняття «банкрутство» як економічна та юридична категорії. 

28. Правові умови визнання підприємства банкрутом.  

29. Наслідки банкрутства.  

30. Методи прогнозування банкрутства підприємства. 
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