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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу Набуття студентами необхідних теоретичних знань, умінь та навичок для обґрунтування фінансових, 

інвестиційних та операційних рішень у процесі управління діяльністю підприємств. 

Завдання курсу Засвоєння теоретичних основ методології оцінювання організації управління фінансами підприємств з 

урахуванням специфіки підприємства на сучасному етапі розвитку з можливістю прийняття подальших 

фінансових та інвестиційних рішень. 

Компетентності Передбачені освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»: 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності бізнесу.  

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації обліку, 

контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації.  

СК9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

Програмні 

результати 

навчання 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового 

процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з 

урахуванням професійного судження.  

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати діяльність облікового 

персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів господарювання.  

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної 

інформації в цілях прийняття управлінських рішень.  

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з 

членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.  

 



 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години  

(лекції / 

лабораторні) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. 

Бухгалтерський 

облік у системі 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 

підприємства 

 

2/3 1. Бухгалтерський облік та його роль в 

інформаційному забезпеченні 

фінансового менеджменту.  

2. Організаційне забезпечення 

фінансового менеджменту.  

3. Система внутрішнього фінансового 

контролю та контролінгу для цілей 

фінансового менеджменту. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах.  

5 

Тема 2. Управління 

активами 

підприємства 

2/3 1. Формування політики управління 

активами підприємства.  

2. Активи підприємства як об’єкт 

фінансового управління.  

3. Управління оборотними активами 

підприємства.   

4. Особливості управління необоротними 

активами підприємства 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Тема 3. Капітал 

підприємства: його 

вартість та 

оптимізація 

структури 

 

2/4 1. Політика підприємства щодо структури 

капіталу.  

2. Управління формуванням власного 

капіталу.  

3. Управління позиковим капіталом 

підприємства.  

4. Концепції визначення вартості 

капіталу.  

5.Оптимізація структури капіталу та її 

вплив на вартість підприємства. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

6 

Тема 4. Управління 

прибутком 

підприємства 

 

2/4 1. Роль управління прибутком 

підприємства у фінансовому 

менеджменті.  

2. Прибуток від операційної діяльності та 

фінансовий механізм управління 

операційним прибутком.  

3. Управління формуванням собівартості, 

розрахунок граничної виручки і 

граничних витрат.   

4. Розробка цінової політики та її 

оптимізація на підприємстві.  

5. Політика максимізації прибутку 

підприємства. Механізм операційного 

левериджу. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

6 

Тема 5. Управління 

грошовими 

потоками на 

підприємстві 

2/2 1. Грошові потоки як об’єкт фінансового 

менеджменту, класифікація грошових 

потоків.  

2. Основні цілі, принципи, методи та 

інструменти управління грошовими 

потоками.  

3. Звіт про рух грошових коштів.  

4. Прямий та непрямий методи складання 

звіту.  

5. Чистий та ліквідний грошовий потік, їх 

розрахунок та аналіз.  

6. Оптимізація і планування грошових 

потоків підприємства. 

 

5 

Модульний 2  Проходження тестування в 10 



контроль системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

Змістовий модуль 2 

Тема 6. Вартість 

грошей у часі у 

фінансових 

розрахунках 

 

2/4 1.Визначення вартості грошей у часі для 

здійснення фінансових розрахунків.  

2.Визначення майбутньої вартості 

грошей.  

3.Визначення теперішньої (поточної) 

вартості грошей.  

4.Методика визначення вартості 

ануїтетів. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

6 

Тема 7. Управління 

фінансовими 

ризиками 

 

2/2 1. Фінансові ризики та їх вплив на 

фінансові показники підприємства.  

2. Концептуальні засади управління 

фінансовими ризиками.  

3. Методи оцінки фінансових ризиків в 

управлінському процесі.  

4. Механізми нейтралізації фінансових 

ризиків. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Тема 8. Аналіз 

фінансових звітів 

підприємства 

 

2/2 1. Фінансова звітність в системі 

фінансового менеджменту підприємства.  

2. Аналіз Балансу (Звіту про фінансовий 

стан) підприємства.  

3. Аналіз Звіту про фінансові результати 

(Звіту про сукупний дохід) підприємства.  

4. Аналіз Звіту про рух грошових коштів 

(за прямим та непрямим методами).  

5.Аналіз Звіту про власний капітал. 

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Модульний 

контроль 

2  Проходження тестування в 

системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

10 

ІНДЗ   Підготовка студентом 

денної форми навчання 

слайд-презентації з обраної 

теми дисципліни 

17 

Всього за ІІ семестр 30/28   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням 

із деканом факультету) 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 




