




 

1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  
Галузь знань, спеціальність, 

освітній рівень 

Статус навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  4 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування»  

 

обов’язкова 

 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання – 

не передбачено 

Спеціальність: 

071 «Облік і оподаткування» 

Рік підготовки: 

1-й 1-й 

Семестр 

1-й  1-й 

Лекції 

Загальна кількість годин 

– 120 
Освітній рівень: 

магістр 

20 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

20 год. 6 год. 

Лабораторні 

 год.  год. 

Самостійна робота 

80 год.  108 год. 

У тому числі: 

Індивідуальні завдання: - год. 

Форма підсумкового 

контролю: екзамен 

 

Мова навчання: 

державна 

 

 



       

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

2.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» є формування у студентів сучасного економічного мислення та 

системи спеціальних знань у галузі управління фінансами підприємств, 

практичних навичок їх застосування у різних напрямах фінансової 

діяльності. 

2.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий 

менеджмент» є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

– сутності, мети та функцій управління фінансами підприємств; 

– методологічних засад організації управління фінансовою 

діяльністю 

підприємств і його методичного інструментарію; 

– розроблення фінансової стратегії підприємств у взаємозв'язку із 

місією та загальною корпоративною стратегією їх розвитку; 

– управління формуванням та ефективним використанням активів і 

капіталу підприємств як у цілому, так і по окремих їх видах; 

– основ   управління   інвестиціями   підприємств   для   

забезпечення реалізації стратегії їх розвитку; 

– управління грошовими потоками підприємств з метою 

забезпечення 

їх платоспроможності та фінансової стійкості; 

– управління фінансовими ризиками підприємств по окремих видах 

фінансових операцій та напрямах фінансової діяльності; 

– основ    антикризового    фінансового   управління   

підприємствами, 

спрямованого на відновлення їх фінансової рівноваги у процесі 

розвитку. 

2.3. Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування програмних компетентностей: 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації. 

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3. Результати навчання 

 

Згідно з вимогами освітньої програми навчальна дисципліна 

спрямована на формування наступних програмних результатів навчання: 

ПР 01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління. 

ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування 

управлінських інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації. 

ПР 17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників,менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

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

 

 

 

4. Передумови для вивчення дисципліни 

 

Дисципліни, які мають бути вивчені раніше:  дисципліни, які мають 

бути вивчені в процесі здобуття попереднього рівня освіти 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

 

ТЕМА 1. Сутність, мета і функції фінансового менеджменту 

підприємств  

Поняття фінансового менеджменту підприємств. Місце фінансового 

менеджменту у загальній системі управління підприємством. Основні 

принципи фінансового менеджменту: інтегрованість із загальною системою 

управління підприємством, комплексний підхід до формування 

управлінських рішень, забезпечення високого динамізму управління та 

варіативності підходів до розроблення проектів управлінських рішень, 

орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємств тощо. 

Головна мета фінансового менеджменту - забезпечення максимізації 

його ринкової вартості. Основні завдання фінансового менеджменту 

підприємства, спрямовані на реалізацію його основної мети: забезпечення 

формування достатнього обсягу фінансових ресурсів згідно із завданнями 

розвитку підприємства у наступному періоді; забезпечення найбільш 

ефективного розподілу та використання сформованого обсягу фінансових 

ресурсів у межах основних напрямів діяльності підприємства; оптимізація 

грошового обороту; забезпечення максимізації прибутку підприємства при 

передбачуваному рівні фінансового ризику, при передбачуваному рівні 



дохідності фінансових операцій; забезпечення постійної фінансової рівноваги 

підприємства в процесі його розвитку; забезпечення можливостей швидкого 

реінвестування капіталу при зміні зовнішніх та внутрішніх умов здійснення 

господарської діяльності тощо. 

Система функцій фінансового менеджменту. Основні функції 

фінансового менеджменту як керуючої системи підприємств та як особливої 

функціональної системи управління підприємством. 

ТЕМА 2. Методологічні основи формування систем забезпечення 

фінансового менеджменту підприємств  

Поняття систем забезпечення фінансового менеджменту. Склад 

основних систем фінансового менеджменту, їх взаємозв'язок. 

Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту, її 

сутність та зміст. Методологічні принципи формування системи 

організаційного забезпечення управління фінансами суб'єктів 

господарювання. 

Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, її 

сутність та зміст. Методологічні принципи формування системи 

інформаційного забезпечення управління фінансами суб'єктів 

господарювання. Система основних показників інформаційного забезпечення 

фінансового менеджменту, що формується із зовнішніх та внутрішніх 

джерел. 

Системи та методи фінансового аналізу, їх сутність та особливості. 

Основні форми фінансового аналізу залежно від цілей його проведення на 

підприємстві. Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового 

аналізу на підприємстві. Склад основних систем фінансового аналізу, що 

базується на різних методах його проведення на підприємстві. 

Системи та методи фінансового планування, їх сутність та особливості. 

Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового планування на 

підприємстві. Характеристика систем перспективного, поточного та 

оперативного планування фінансової діяльності підприємства. Зміст 

основних фінансових планів підприємства - плану доходів і витрат з 

операційної діяльності; плану надходження і використання грошових коштів; 

балансового плану тощо. Система бюджетів підприємства, методи та порядок 

їх розроблення. 

Системи внутрішнього фінансового контролю, їх сутність та 

особливості. Основні види внутрішнього фінансового контролю. 

Методологічні принципи та етапи побудови системи внутрішнього 

фінансового контролю. Концепція фінансового контролінгу, її зміст. Основні 

функції фінансового контролінгу підприємства. 

ТЕМА 3. Фінансова стратегія підприємства 

Поняття фінансової стратегії підприємства. Роль фінансової стратегії у 

забезпеченні розвитку підприємства та реалізації його фінансової філософії. 

Місце фінансової стратегії в стратегічному наборі підприємства, її зв'язок із 

корпоративною, іншими функціональними стратегіями та бізнес-стратегіями. 



Методологічні принципи розробки фінансової стратегії підприємства 

згідно із сучасною парадигмою системи стратегічного управління. 

Домінантні сфери (напрями) загальної фінансової стратегії підприємства - 

стратегія формування фінансових ресурсів; стратегія розподілу фінансових 

ресурсів; стратегія забезпечення фінансової безпеки; стратегія підвищення 

якості управління фінансовою діяльністю тощо. Основні етапи процесу 

розробки і реалізації фінансової стратегії підприємства . 

Визначення загального періоду формування фінансової стратегії 

підприємства . 

Поняття фінансового середовища підприємства та основні завдання 

його дослідження. Особливості та методи проведення стратегічного аналізу 

зовнішнього фінансового середовища непрямого впливу, зовнішнього 

фінансового середовища безпосереднього впливу та внутрішнього 

фінансового середовища підприємства. Комплексна оцінка стратегічної 

фінансової позиції підприємства по окремих домінантних сферах його 

фінансового розвитку. 

Формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства. 

Урахування об'єктивних обмежень у досягненні бажаних результатів 

стратегічного фінансового розвитку підприємства. Ранжування стратегічних 

цілей фінансової діяльності підприємства за їх пріоритетністю. Розроблення 

системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності 

підприємства. Конкретизація цільових стратегічних нормативів фінансової 

діяльності по окремих інтервалах загального стратегічного періоду. 

Розроблення фінансової політики підприємства по окремих аспектах 

його фінансової діяльності в стратегічному періоді. Забезпечення зв'язку 

фінансової політики із фінансовою філософією та стратегічними цілями 

фінансового розвитку підприємства. Особливості формування фінансової 

політики на різних рівнях фінансової діяльності. 

Формування портфеля можливих стратегічних альтернатив 

фінансового розвитку підприємства по окремих його домінантних сферах 

(напрямах). Визначення можливого поля прийняття стратегічних фінансових 

рішень з урахуванням досягнутої стратегічної фінансової позиції 

підприємства та стратегічних цілей його фінансового розвитку. Методи 

оцінки та відбору стратегічних фінансових альтернатив: аналіз сценаріїв; 

аналіз чутливості; метод побудови дерева рішень; метод імітаційного 

моделювання; метод експертних; оцінок тощо. 

Оцінка  розробленої   фінансової   стратегії  по   параметрах 

узгодженості із базовою корпоративною стратегією; із передбачуваними   

змінами   зовнішнього   фінансового   потенціалу;   внутрішньо 

збалансованості цілей та цільових стратегічних нормативів фінансового 

розвитку; економічною та позаекономічною ефективністю реалізації; рівня 

ризиків окремих стратегічних фінансових рішень тощо. Управління 

реалізацією  фінансової стратегії підприємства забезпечення  стратегічних 

змін фінансової діяльності; діагностика характеру змін умов зовнішнього 

фінансового середовища на кожному етапі стратегічного періоду; вибір 



методів управління реалізаціє фінансової   стратегії,   адекватних   характеру   

поточних   змін   умов зовнішнього фінансового середовища. 

Побудова системи контролю реалізації фінансової стратегії 

підприємства. Форми та порядок коригування програми стратегічного 

фінансового розвитку підприємства. 

ТЕМА 4. Управління активами підприємств 

Сутність та задачі управління активами підприємства. Особливості 

управління формуванням активів на різних етапах розвитку підприємства. 

Основні принципи формування операційних активів підприємства. 

Структурно-логічна схема процесу управління формуванням операційних 

активів підприємства. Методи визначення потреби у загальному обсязі 

операційних активів підприємства. 

Основні етапи процесу управління використанням операційних активів 

підприємства. Система основних показників, що використовується у процесі 

аналізу показників продуктивності, оборотності та рентабельності 

операційних активів. Найважливіші фактори, що впливають на рівень 

ефективності використання операційних активів, та методи їх дослідження. 

Система цільових показників ефективності використання операційних 

активів, порядок їх розробки. 

Сутність та головне завдання управління оборотними активами 

підприємства. Основні етапи процесу управління оборотними активами. 

Показники та методи аналізу оборотних активів підприємства, послідовність 

його здійснення. Політика формування оборотних активів підприємства; 

фактори, що обумовлюють її тип. 

Управління запасами підприємства, його зміст та послідовність 

здійснення. Показники та методи аналізу запасів підприємства. Методи 

оптимізації розміру основних груп поточних запасів. Основні системи 

фінансового контролю за рухом запасів. 

Управління поточною дебіторською заборгованістю підприємства, його 

зміст та послідовність здійснення. Показники та методи аналізу поточної 

дебіторської заборгованості підприємства. Кредитна політика підприємства 

та фактори, що обумовлюють її вибір. Методи визначення загальної суми 

оборотного капіталу, що спрямовується у дебіторську заборгованість по 

товарному та споживчому кредиту. Формування системи кредитних умов та 

процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. Основні системи 

контролю за рухом та своєчасною інкасацією поточної дебіторської 

заборгованості. 

Управління грошовими активами підприємства, його зміст та 

послідовність здійснення. Показники та методи аналізу грошових активів 

підприємства. Планування цільової суми залишку грошових коштів та їх 

еквівалентів. 

Управління фінансуванням оборотних активів підприємства. Поняття 

чистого робочого капіталу. Показники та методи аналізу стану фінансування 

оборотних активів підприємства. Політика фінансування оборотних активів 

підприємства та фактори, що обумовлюють її вибір. Планування обсягу 



поточного фінансування оборотних активів з урахуванням фінансового циклу 

підприємства, що формується. Оптимізація структури джерел фінансування 

оборотних активів. Баланс формування оборотних активів, його зміст і 

порядок складання. Форми контролю за станом фінансування оборотних 

активів підприємства. 

ТЕМА 5. Управління капіталом підприємств 

Сутність та завдання управління капіталом підприємств. Управління 

структурою капіталу на основі фінансового левериджу. 

Управління формуванням власних фінансових ресурсів підприємства, 

його сутність, задачі та послідовність здійснення. Показники та методи 

аналізу формування власних фінансових ресурсів підприємства. Методи 

визначення загальної потреби підприємства у власних фінансових ресурсах. 

Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку 

на основі системи «Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації та прибутку». 

Управління формуванням прибутку на основі операційного левериджу. 

Дивідендна політика підприємства, її сутність та типи. Фактори, що 

обумовлюють вибір типу дивідендної політики. Оцінка ефективності 

дивідендної політики підприємства. 

Амортизаційна політика підприємства, її сутність та типи. Фактори, що 

обумовлюють вибір типу амортизаційної політики. Оцінка ефективності 

амортизаційної політики підприємства. 

Управління емісією акцій, його сутність та послідовність здійснення. 

Методи дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної 

емісій акцій. Визначення обсягу емісії, номіналу і видів акцій. Вибір 

ефективних форм андерайтингу акцій. 

Управління формуванням позикових фінансових ресурсів під-

приємства, його сутність, завдання та послідовність здійснення. Показники та 

методи аналізу залучення і використання позикових коштів. Методи 

визначення загальної потреби підприємства у позикових коштах. 

Управління залученням банківського кредиту, його зміст та порядок 

здійснення. Визначення цілей використання і видів банківського кредиту, що 

залучається. Визначення та оцінка умов здійснення банківського 

кредитування у межах видів кредиту «Вирівнювання» кредитних умов у 

процесі укладання кредитної угоди. Організація контролю за поточним 

обслуговуванням банківського кредиту і амортизацією суми основного 

боргу. 

Управління фінансовим лізингом, його зміст і порядок здійснення. 

Фактори, що обумовлюють вибір виду фінансового лізингу. Визначення умов 

здійснення лізингової операції. Оцінка ефективності лізингової операції. 

Організація контролю за своєчасним здійсненням лізингових платежів. 

Управління облігаційною позикою, його зміст та порядок здійснення. 

Дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії 

облігацій підприємства. Визначення обсягу та умов емісії облігацій. Вибір 

ефективних форм андерайтингу облігацій. Порядок формування фонду 

обслуговування і погашення облігацій. 



Управління залученням товарного кредиту, його зміст і порядок 

здійснення. Фактори, що обумовлюють вибір виду товарного кредиту. 

Визначення середнього періоду використання товарного кредиту. 

Оптимізація умов залучення товарного кредиту. Забезпечення своєчасних 

розрахунків по товарному кредиту. 

ТЕМА 6. Основи управління інвестиціями підприємств 

Економічна сутність та класифікація інвестицій підприємства. Сутність 

та завдання управління інвестиціями підприємства. Показники та методи 

аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Інвестиційна політика 

підприємства, її сутність та типи. 

Управління реальними інвестиціями підприємства, основні форми їх 

здійснення. Види реальних інвестиційних проектів підприємства та вимоги 

до їх розробки. Визначення вартості інвестиційного проекту. Показники і 

методи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Формування програми 

реальних інвестицій підприємства. 

Управління фінансовими інвестиціями підприємства, основні форми їх 

здійснення. Види основних фінансових інструментів інвестування та 

характеристика їх інвестиційних якостей. Моделі оцінки вартості окремих 

фінансових інструментів інвестування. Поняття портфеля фінансових 

інвестицій та класифікація його видів. Формування портфеля фінансових 

інвестицій підприємства на основі сучасної портфельної теорії. 

ТЕМА 7. Управління грошовими потоками підприємств 

Сутність та завдання управління грошовими потоками підприємства. 

Методи ідентифікації обсягу та складу грошових потоків підприємства з 

операційної, Інвестиційної та фінансової діяльності суб'єкта господарювання. 

Показники та методи аналізу грошових потоків підприємства. Політика 

управління грошовими потоками, її сутність та типи. 

Поняття оптимізації грошових потоків підприємства. Основні напрями 

оптимізації грошових потоків - збалансування їх обсягів, синхронізація 

окремих їх видів у часі. Характеристика дефіцитного та надлишкового 

грошових потоків підприємства. 

Планування обсягів та структури грошових потоків підприємства, його 

види. Методи планування надходження та витрат грошових коштів з окремих 

напрямів операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств у 

процесі розробки плану надходження і витрачання грошових коштів. 

Система платіжних календарів підприємства, порядок їх розробки та 

використання. 

ТЕМА 8. Управління фінансовими ризиками підприємств 

Економічна сутність та класифікація фінансових ризиків підприємств. 

Сутність та завдання управління фінансовими ризиками підприємства. 

Політика управління фінансовими ризиками, її зміст та порядок розроблення. 

Ідентифікація окремих видів фінансових ризиків підприємства. 

Формування загального портфеля ідентифікованих систематичних та 

несистематичних ризиків підприємства. 



Первісна оцінка рівня фінансових ризиків. Методи оцінки рівня . 

вірогідності настання ризикової події та умови їх застосування. Оцінка 

розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події. 

Групування фінансових операцій підприємства за зонами ризику за критерієм 

можливих фінансових втрат. Оцінка можливостей зниження попередньо 

визначеного рівня фінансових ризиків. 

Обґрунтування управлінських рішень в умовах ризику і невизна-

ченості. Характеристика «умов ризику» і «умов невизначеності». «Матриця 

рішень» та порядок її формування. Методи прийняття управлінських рішень 

в умовах ризику на основі «функції корисності Неймана-Монгерштерна». 

Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності за 

критеріями Вальда, Гурвіца, Севіджа. 

Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків, можливості та 

умови їх застосування. Методи запобігання ризиків, критерії їх вибору. 

Методи лімітування концентрації ризику в фінансовій діяльності 

підприємств та об'єднань; система фінансових нормативів, що забезпечує 

лімітування ризику. Методи хеджування як засоби мінімізації ризику під час 

проведення операцій із реальними активами, фінансовими інструментами 

інвестування та валютними коштами. Диверсифікація напрямів фінансової 

діяльності, форм фінансових операцій та видів фінансових інструментів як 

ефективний механізм зниження загального рівня ризиків. Розподіл ризику 

серед партнерів по фінансових операціях. Внутрішнє страхування 

фінансових ризиків у межах підприємства шляхом резервування фінансових 

ресурсів на випадок ризикових подій. 

Зовнішнє страхування фінансових ризиків, його види та форми. 

Критерії передачі фінансових ризиків під зовнішній страховий захист. 

Основні умови страхування фінансових ризиків та їх відображення у 

договорі страхування. Оцінка ефективності зовнішнього страхування 

фінансових ризиків підприємства. 

ТЕМА 9. Основи антикризового фінансового управління 

підприємствами 

Економічна сутність та класифікація фінансових криз підприємств та 

об'єднань. Сутність та завдання антикризового фінансового управління 

підприємством. Принципи антикризового фінансового управління підпри-

ємством. Основні етапи процесу антикризового фінансового управління 

підприємством. 

Діагностика фінансової кризи підприємства, її сутність та завдання. 

Система методів та показників експрес-діагностики фінансової кризи. 

Система фундаментальної діагностики фінансової кризи. Основні зовнішні та 

внутрішні фактори, що обумовлюють виникнення фінансової кризи 

підприємства та генерують загрозу її подальшого поглиблення. Ідентифікація 

параметрів фінансової кризи при її настанні. 

Система внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства. 

Оперативний механізм фінансової стабілізації, спрямований на усунення 

неплатоспроможності; його методи та інструменти. Тактичний механізм 



фінансової стабілізації, спрямований на відновлення фінансової стійкості; 

його методи та інструменти. Стратегічний механізм фінансової 

стабілізації,спрямований на забезпечення фінансової рівноваги у 

довгостроковому періоді; його методи та інструменти. 

Система зовнішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства. 

Реструктуризація заборгованості підприємства, її основні форми та умови 

здійснення. Реорганізація підприємств, її основні форми та фінансові умови 

здійснення. 

 

6. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви тем 

  

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб с.р. л п лаб с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ТЕМА 1. Сутність, мета і 

функції фінансового 

менеджменту підприємств 

14 4 2 - 8 14 1 - - 13 

ТЕМА 2. Методологічні 

засади формування систем 

забезпечення фінансового 

менеджменту підприємств 

14 2 2 - 10 14 1 - - 13 

ТЕМА 3. Фінансова 

стратегія підприємства 

14 2 2 - 10 14 1 - - 13 

ТЕМА 4. Управління 

активами підприємств 

14 2 2 - 10 14 1 1 - 12 

ТЕМА 5. Управління 

капіталом підприємств 

14 2 2 - 10 14 1 1 - 12 

ТЕМА 6. Основи 

управління інвестиціями 

підприємств 

14 2 4 - 8 14 1 1 - 12 

ТЕМА 7. Управління 

грошовими потоками 

підприємств 

12 2 2 - 8 12 - 1 - 11 

ТЕМА 8. Управління 

фінансовими ризиками 

підприємств 

12 2 2 - 8 12 - 1 - 11 

ТЕМА 9. Основи 

антикризового фінансового 

управління 

підприємствами 

12 2 2 - 8 12 - 1 - 11 

Усього годин  120 20 20 - 80 120 6 6 - 108 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

7. Теми практичних занять 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

Денна 

форма 

Заочна 

форма 

1 Сутність, мета і функції фінансового менеджменту підприємств 2 - 

2 Методологічні засади формування систем забезпечення 

фінансового менеджменту підприємств 

2 - 

3 Фінансова стратегія підприємства 2 - 

4 Управління активами підприємств 2 1 

5 Управління капіталом підприємств 2 1 

6 Основи управління інвестиціями підприємств 4 1 

7 Управління грошовими потоками підприємств 2 1 

8 Управління фінансовими ризиками підприємств 2 1 

9 Основи антикризового фінансового управління підприємствами 2 1 

 Разом 20 6 

 

8. Теми лабораторних занять 

Не передбачено навчальним планом 
 

 

9. Індивідуальні завдання 

Не передбачено навчальним планом 

 

 

10. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється відповідно до Положення 

про організацію та проведення поточного і семестрового контролю 

результатів навчання у Луганському національному аграрному університеті. 

 

 

11. Форми поточного та підсумкового контролю і засоби діагностики 

результатів навчання 

 

Поточний контроль проводиться у вигляді опитування, тестування або 

виконання відповідних завдань. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді екзамену. 

Засобами діагностики результатів навчання є стандартизовані тести та 

презентації студентами результатів виконаних завдань. 

 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточний контроль Семестровий 

контроль 
Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

6 6 6 7 7 7 7 7 7 40 100 

Т1, Т2 ... Т9 – теми навчальної дисципліни. 

 

 

12. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  

 

Навчальна дисципліна передбачає використання програмного 

забезпечення on-line: Microsoft Office 365, Moodle (GNU загальна суспільна 

ліцензія). 

 

13. Рекомендовані джерела інформації 

 

13.1. Навчальна та інша література 

 

Базова 

 

1. Лапіна І. С.Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / Лапіна І. С., 

Гончаренко О. М. [та ін.]; за заг. ред. І. С. Лапіної – Одеса: Атлант, 2016 – 

313 с. 

2. Островська Г. Фінансовий менеджмент : підруч. /  

Г. Й. Островська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. — 512 с. 

3. Стратегічний фінансовий менеджмент: Навчальний посібник / 

Костирко Л.А., Костирко Р.А., Кукса І.М., Тарасенко І.О. – Сєвєродонецьк: 

Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 465 с. 

4. Фінансовий менеджмент: елект. навч. посібник / І.А.Бігдан,  

Л.І. Лачкова, В.М. Лачкова, О.В. Жилякова – Х.:ХДУХТ, 2017. – 197 с. 

5. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. / Васьківська К. В.,  

Сич О. А. та ін. – Львів : «ГАЛИЧ-ПРЕС», 2017. – 236 с. 

6. Фінансовий менеджмент : підручник / Д. І. Дема, Л. М. Дорохова, 

О. М. Віленчук [та ін.] – Житомир : ЖНАЕУ, 2018. – 320 с. 

 

 

Допоміжна 

 

1 Господарський Кодекс України [Електронний ресурс]: [Закон 

України від 16.01.2003 № 436-IV]. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

2 Податковий кодекс України [Електронний ресурс]: [Закон України 

від 02.12.2010 № 2755-ІV]. – Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/436-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


3 Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні 

[Електронний ресурс]: [Закон України від16.07.99 №996- XIV]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

4  Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» [Електронний ресурс]: [Наказ 

Міністерства фінансів України від 07.02.2013  № 73]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#Text 

 

13.2. Електронні  ресурси 

1. Навчально-методичне забезпечення дисципліни [Електронний 

ресурс]  

- Режим доступу: http://edu.lnau.in.ua/course/view.php?id=1820 
2. Електронний репозитарій ЛНАУ[Електронний ресурс]. - Режим 

доступу: http://dspace.lgnau.edu.ua/xmlui\ 
 
3. Інтернет ресурси: 

Міжнародний центр перспективних досліджень [Електронний ресурс]. 
- Режим доступу : http://icps.com.ua 

Верховна Рада України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://www.rada.gov.ua 

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 
https://mof.gov.ua 

Державний комітет статистики [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
www.ukrstat.gov.ua 

Фінансовий аналітик-сервіс [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 
www.fas.com.ua 
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