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Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ 

 

Ступінь 

вищої освіти 

 

Перший 

(бакалаврський) 

Другий 

(магістерський) 

 

Форма 

навчання 

 

Денна 

Заочна 

 

Навчальний 

рік/семестр 

 

2022-2023, 

І сем 

 

СИЛАБУС ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва навчальної 

дисципліни 

 

Фінансовий менеджмент 

 

Кафедра 

 

Обліку і аудиту 

 

Освітня програма 

 

«Облік і оподаткування» 

Тип дисципліни, кількість 

кредитів та годин (лекції/ 

практичні/семінарські/ 

лабораторні 

заняття/самостійна 

робота) 

Тип дисципліни (обов’язкова чи вибіркова): Вибіркова 

Кількість кредитів: 4 

Лекції: 
денна форма - 10 год  

заочна форма - 4 год  

Практичні (семінарські) заняття: 
денна форма - 20 год 

заочна форма - 0 год 
Самостійна робота: 

денна форма - 90 год 

заочна форма - 116 год 

Викладач(і) 

відповідальний(і) за 

викладання навчальної 

дисципліни (імена, 

прізвища, наукові ступені 

і звання, адреса 

електронної пошти 

викладача/ів) 

 

Пойда-Носик Ніна Никифорівна,  
доктор економічних наук, професор,  професор кафедри обліку і 

аудиту.  

 

Електронна адреса: poyda.nosyk.nina@kmf.org.ua  

Пререквізити навчальної 

дисципліни 

Бажані базові знання у галузі суспільних наук, економічної 

теорії, економіки підприємств, організації підприємницької 

діяльності. 

Анотація дисципліни, 

мета, завдання та 

очікувані програмні 

результати  навчальної 

дисципліни, загальні та 

фахові компетентності, 

основна тематика 

дисципліни  

Анотація. Дисципліна спрямована на здобуття основ 

теоретичних знань та практичних навичок для вирішення 

спеціалізованих практичних задач у галузі фінансового 

менеджменту з приводу формування, розподілу та 

використання фінансових ресурсів у процесі здійснення 

господарської діяльності. 

Мета навчальної дисципліни – є опанування прийомів і 

методів управління фінансами підприємств, спрямованих 

на прийняття найбільш ефективних управлінських рішень. 

Основні завдання курсу відповідають головній меті і 

передбачають: 

mailto:poyda.nosyk.nina@kmf.org.ua
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• з’ясування суті, мети і функцій фінансового 

менеджменту; 

• набуття уяви про організацію фінансового 

менеджменту та його інформаційне забезпечення на 

підприємстві; 

• ознайомлення із загальними основами управління 

активами підприємства, капіталом, прибутком та 

інвестиційною діяльністю підприємств; 

• оволодіння методами управління грошовими 

потоками, їх оптимізації та планування; 

• набуття навичок використання інcтрументів 

фінансового планування при прийнятті 

управлінських рішень; 

• засвоєння принципів антикризового фінансового 

управління та ознайомлення з методами діагностики 

банкрутства. 

Очікувані результати навчання: після завершення курсу 

студенти зможуть: 

• демонструвати достатній рівень знань у сфері 

управління фінансами підприємств;  

• оцінювати вартість грошових потоків у часі 

(дисконтування, компаудинг);  

• володіти сучасними інструментами управління 

структурою капіталу та прибутком компанії, 

• вміти оцінити ефективність інвестиційного проекту та 

доцільність фінансових інвестицій; 

• володіти навичками оцінки фінансового ризику та 

прийняття рішень щодо стратегії антиризикової 

діяльності; 

• використовувати необхідні методи для планування й 

прогнозування фінансових процесів на рівні 

підприємств. 

Зміст навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи управління 
активами, капіталом і прибутком підприємства 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового менеджменту. 
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту. 
Тема 3. Визначення вартості грошей в часі та її 

використання у фінансових розрахунках.  
Тема 4. Управління активами підприємства. 
Тема 5. Вартість і оптимізація структури капіталу. 
Тема 6. Управління прибутком підприємства. 

Змістовий модуль 2. Управління грошовими потоками, 
інвестиціями, фінансовими ризиками. Антикризове 
фінансове управління. 

Тема 7. Управління грошовими потоками на 
підприємстві 

Тема 8. Управління інвестиціями 
Тема 9. Управління фінансовими ризиками. 
Тема 10. Аналіз фінансових звітів. 
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове 
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прогнозування та планування 

Тема 12. Антикризове фінансове управління на 

підприємстві. 

Критерії контролю та 

оцінювання результатів 

навчання 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни розраховується 

з урахуванням балів, отриманих за поточний контроль, що 

здійснюється протягом семестру під час проведення 

лекційних, практичних, семінарських занять, модульних 

контрольних робіт і оцінюється сумою набраних балів 

(максимальна сума - 100 балів, мінімальна сума, що 

дозволяє студенту складати залік - 35 балів) та 

підсумковий/семестровий контроль, що проводиться у 

формі семестрового заліку. Більш детальна інформація 

щодо оцінювання наведена в робочій програмі дисципліни. 

Інша інформація про 

дисципліну (технічне та 

програмне забезпечення 

дисципліни тощо)  

Обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна:  

― комплект мультимедійного обладнання; 

― комп’ютерний клас з базовим системним програмним 

забезпеченням, з пакетом програмних засобів офісного 

призначення (у першу чергу, розширений пакет Excel) та 

необмеженим відкритим доступом до Інтернет-мережі. 

Рекомендовані джерела 

(основна та допоміжна 

література), електронні 

інформаційні ресурси 

Основна література: 

1. Васьківська К. В., Сич О. А. Фінансовий 

менеджмент: навч. посіб. Львів: «ГАЛИЧ-ПРЕС», 

2017. 236 с.  

2. Дема Д. І., Дорохова Л. М. Фінансовий 

менеджмент: підручник. Житомир, 2018. 320 с.  

3. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент: 

підручник. Київ, 2019. 520 с.  

4. Пазинич В. І. Фінансовий менеджмент: навчальний 

посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2019. 

408 с.  

5. Партин Г. О., Селюченко Н. Є. Фінансовий 

менеджмент: підручник. Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2018. 388 с.  

6. Фінансовий менеджмент: підручник. / Бечко П. та 

ін. Київ, 2019. 496 с. 
 

Допоміжна література: 

7. Бланк И.А. Инвестиционный менджмент. – К.: 

«ИТЕМ», 1995. – 592 с. 

8. Бланк И.А. Основы финансового менджмента. В 2 т. 

– К.: Ника-Центр, 1999. 

9. Бланк И.А. Управление прибылью. – К.: Ника-

Центр, 1998. – 544 с. 

10. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных 

финансов: Пер.с англ. – М.: ЗАО «Олимп-бизнес», 

1997. – 1120 с. 

11. Ван Хорн Д.С., Вахович Д.М. Основы финансового 

менеджмента: Пер. с англ. – М.: ООО 

«И.Д.Вильямс», 2010. – 1225 с. 
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Електронні інформаційні ресурси: 

12. Офіційний сайт Міністерства фінансів України URL: 

www.minfin.gov.ua 

13. Офіційний сайт Міністерства економіки України. 

URL: https://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA   

14. Офіційний сайт Національного банку України URL:  

www.bank.gov.ua  

15. Офіційний сайт Національної комісії з цінних 

паперів та фондового ринку. URL: 

https://www.nssmc.gov.ua/  

16. Офіційний сайт Державного комітету статистики 

України. URL: www.ukrstat.gov.ua  

17. Система розкриття інформації на фондовому ринку 

України. URL: www.smida.gov.ua 

18. Бібліотека ім. В.І. Вернадського. URL: 

http://www.nbuv.gov.ua/   
19. Бібліотека ім. В.Г. Короленко. URL: 

http://korolenko.kharkov.com/  
 

http://www.minfin.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.smida.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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