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1. Мета дисципліни 

Оволодіння знаннями щодо управління фінансовими ресурсами організації 

та забезпечення її фінансової стійкості і розвитку в  поточному та стратегічному 

періодах, розробки фінансової стратегії організації, проведення комплексного 

аналізу фінансових показників та вміння інтерпретувати його результати та 

приймати обґрунтовані управлінські рішення для забезпечення запланованого 

фінансового стану організації як в поточному, так і стратегічному періодах з 

використанням сучасних інформаційних технологій. 

 

2. Міждисциплінарні зв’язки 

Вивчення цієї дисципліни безпосередньо спирається на:  

Фінансовий менеджмент; 

Стратегічна діагностика потенціалу організації. 

 

3. Результати навчання 
 

Програмний результат 

навчання* 

Методи 

навчання 

Форми 

оцінювання 

Результати навчання 

за дисципліною 
ПРНВ 1.  

Вміти розробляти 

фінансову стратегію 

організації, проектувати 

її на поточний період, 

проводити комплексний 

аналіз фінансових 

показників організації, 

інтерпретувати його 

результати та приймати 

обґрунтовані 

управлінські рішення для 

забезпечення 

запланованого 

фінансового стану 

організації як в 

поточному, так і 

стратегічному періодах з 

використанням сучасних 

інформаційних 

технологій 

Словесні, 

наочні, 

практичні, 

репродуктивні 

(пояснювально-

ілюстративні).  

Аудиторні та 

дистанційні. 

Розв’язання 

задач. 

Конспектування 

лекцій.  

Самостійна 

робота. 

Виконання 

індивідуальних 

завдань (РГР, 

рефератів, 

написання 

аналітичних есе) 

Практична 

перевірка умінь 

і навичок, 

зокрема, щодо 

розв’язання 

задач  та 

проблемних 

ситуацій. 

Поточне і 

підсумкове 

тестування.  

Презентація і 

захист 

доповідей. 

Екзамен за 

екзаменаційни

ми білетами, 

які включають 

тестові 

завдання та 

задачі. 

ПРНВ1.1 Формувати 

стратегію ефективного 

розміщення 

фінансових ресурсів 

організації 

ПРНВ1.2 

Досліджувати 

фінансовий стан 

організації, виявляти 

вплив факторів на 

кінцевий фінансовий 

результат  

ПРНВ1.3 

Використовувати 

багатофакторні 

кореляційно-регресійні 

моделі для 

оперативного 

регулювання 

структури витрат 

загального бюджету 

організації 
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4. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1 Управління фінансовими ресурсами організації 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні та методологічні основи 

управління фінансовими ресурсами організації 
 

Розглядаються: теоретичні основи управління фінансовими ресурсами 

організації; завдання управління фінансовими ресурсами організацій; 

методологічні засади, організаційні особливості та правове забезпечення   

управління фінансовими ресурсами організації; цілі і завдання фінансових служб 

організації; інформаційне забезпечення управління фінансовими ресурсами 

організації; особливості управління фінансовими ресурсами організації в Україні 

та за кордоном. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Управління активами, капіталом і 

грошовими потоками організації 
 

Розглядаються: сутність поняття активів організації; управління 

оборотними та необоротними активами та їх аналіз; сутність та задачі управління 

капіталом організації; управління структурою капіталу на основі фінансового 

левериджу; управління формуванням позикових фінансових ресурсів організації; 

сутність та завдання управління грошовими потоками організації; оптимізація та 

планування обсягів та структури грошових потоків організації. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Розробка та реалізація фінансової стратегії 

організації 
 

Розглядаються: сутність фінансової стратегії організації та методи її 

розробки; стратегічний фінансовий аналіз та методи його здійснення; формування 

стратегічних цілей фінансової діяльності та прийняття стратегічних фінансових 

рішень; методичний інструментарій врахування фактору ризику при формуванні 

фінансової стратегії організації та засоби обґрунтування управлінських рішень в 

умовах ризику невизначеності; система внутрішніх та зовнішніх механізмів 

фінансової стабілізації організації. 

 

5. Структура навчальної дисципліни і розподіл часу 

 

Змістові модулі  
Кількість годин 

усього* лек. практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 150 17 34 ─ 99 

Змістовий модуль 1 30 6 12 ─ 12 

Змістовий модуль 2   30 6 12 ─ 12 

Змістовий модуль 3   30 5 10 ─ 15 

Індивідуальне завдання (РГР) 30 ─ ─ ─ 30 

Підсумковий контроль 30 ─ ─ ─ 30 
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6. Теми лекцій  
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1  

Теоретичні та методологічні основи управління фінансовими ресурсами 

організації 
1.1 Управління 

фінансовими ресурсами та 

їх місце в ринковій 

економіці 

1. Теоретичні основи управління фінансовими 

ресурсами організації 

2. Завдання управління фінансовими 

ресурсами організацій 

3. Місце управління фінансовими ресурсами в 

ринковій економіці 

2 

1.2 Методичні основи 

системи забезпечення 

управління фінансовими 

ресурсами організації 

1. Методологічні засади управління 

фінансовими ресурсами організації 

2. Організаційні особливості та правове 

забезпечення   управління фінансовими 

ресурсами організації 

3. Інформаційне забезпечення управління 

фінансовими ресурсами організації. 

2 

1.3 Особливості 

управління фінансовими  

ресурсами організації в 

Україні та за кордоном 

1. Особливості управління фінансовими 

ресурсами організації в Україні 

2. Управління фінансовими ресурсами 

організації за кордоном 

2 

Змістовий модуль 2  

Управління активами, капіталом і грошовими потоками організації 
2.1 Управління активами 

організації 

1. Сутність поняття активів організації  

2. Управління оборотними та необоротними 

активами та їх аналіз 

3. Показники та методи аналізу оборотних 

активів підприємства, послідовність його 

здійснення. 

2 

2.2 Управління капіталом 

організації 

1. Сутність та задачі управління капіталом 

організації 

2. Управління структурою капіталу на основі 

фінансового левериджу 

3. Управління формуванням позикових 

фінансових ресурсів організації 

2 

2.3 Управління грошовими 

потоками організації 

1. Сутність та завдання управління 

грошовими потоками організації 

2. Показники і методи аналізу грошових 

потоків організації 

3. Оптимізація та планування обсягів та 

структури грошових потоків організації 

2 

Змістовий модуль 3 

Розробка та реалізація фінансової стратегії організації 
3.1 Сутність фінансової 

стратегії організації, 

методи її розробки та 

реалізації 

1. Сутність фінансової стратегії організації та 

її завдання  

2. Стратегічний фінансовий аналіз та методи 

його здійснення 

3. Методи реалізації фінансової стратегії 

2 
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організації 

3.2 Формування 

стратегічних цілей 

фінансової діяльності та 

прийняття стратегічних 

фінансових рішень в 

організації 

1. Класифікація стратегічних цілей фінансової 

діяльності організації 

2. Етапи формування стратегічних цілей 

фінансової діяльності організації 

3. Прийняття стратегічних фінансових рішень 

в організації 

2 

3.3 Методичний 

інструментарій врахування 

фактору ризику при 

формуванні фінансової 

стратегії організації та 

засоби обґрунтування 

управлінських рішень в 

умовах ризику 

невизначеності 

1. Класифікація фінансових ризиків 

організації 

2. Системи управління фінансовими 

ризиками організації 

3. Система внутрішніх та зовнішніх 

механізмів фінансової стабілізації організації 
1 

 

7. Теми практичних занять 
 

Тема  Зміст (план) 
Кількість ауд. 

годин 

Змістовий модуль 1  
1.1 Управління 

фінансовими ресурсами та 

їх місце в ринковій 

економіці 

1. Теоретичні основи управління фінансовими 

ресурсами організації 

2. Завдання управління фінансовими 

ресурсами організацій 

3. Місце управління фінансовими ресурсами в 

ринковій економіці 

4 

1.2 Методичні основи 

системи забезпечення 

управління фінансовими 

ресурсами організації 

1. Методологічні засади управління 

фінансовими ресурсами організації 

2. Організаційні особливості та правове 

забезпечення   управління фінансовими 

ресурсами організації 

3. Інформаційне забезпечення управління 

фінансовими ресурсами організації. 

4 

1.3 Особливості 

управління фінансовими  

ресурсами організації в 

Україні та за кордоном 

1. Особливості управління фінансовими 

ресурсами організації в Україні 

2. Управління фінансовими ресурсами 

організації за кордоном 

4 

Змістовий модуль 2  
2.1 Управління активами 

організації 

1. Сутність поняття активів організації  

2. Управління оборотними та необоротними 

активами та їх аналіз 

3. Показники та методи аналізу оборотних 

активів підприємства, послідовність його 

здійснення. 

4 

2.2 Управління капіталом 

організації 

1. Сутність та задачі управління капіталом 

організації 

2. Управління структурою капіталу на основі 

фінансового левериджу 

3. Управління формуванням позикових 

фінансових ресурсів організації 

4 
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2.3 Управління грошовими 

потоками організації 

1. Сутність та завдання управління 

грошовими потоками організації 

2. Показники і методи аналізу грошових 

потоків організації 

3. Оптимізація та планування обсягів та 

структури грошових потоків організації 

4 

Змістовий модуль 3 
3.1 Сутність фінансової 

стратегії організації, 

методи її розробки та 

реалізації 

1. Сутність фінансової стратегії організації та 

її завдання  

2. Стратегічний фінансовий аналіз та методи 

його здійснення 

3. Методи реалізації фінансової стратегії 

організації 

4 

3.2 Формування 

стратегічних цілей 

фінансової діяльності та 

прийняття стратегічних 

фінансових рішень в 

організації 

1. Класифікація стратегічних цілей фінансової 

діяльності організації 

2. Етапи формування стратегічних цілей 

фінансової діяльності організації 

3. Прийняття стратегічних фінансових рішень 

в організації 

4 

3.3 Методичний 

інструментарій врахування 

фактору ризику при 

формуванні фінансової 

стратегії організації та 

засоби обґрунтування 

управлінських рішень в 

умовах ризику 

невизначеності 

1. Класифікація фінансових ризиків 

організації 

2. Системи управління фінансовими ризиками 

організації 

3. Система внутрішніх та зовнішніх 

механізмів фінансової стабілізації організації 
2 

 

8. Індивідуальне завдання (ІЗ) 
 

Вид: розрахунково-графічне завдання 

Назва: “Теоретико-методичні та практичні аспекти стратегічного 

фінансового аналізу” 

Мета: поглиблення теоретичних та практичних знань з тематики курсу. За 

змістом розрахунково-графічне завдання є письмовою формою самостійної 

роботи студентів, які, спираючись на теоретичні знання з дисципліни, виконують і 

оформлюють п’ять видів завдань за відповідними вимогами. Формою контролю є 

захист завдань. 

 

9. Методи контролю та порядок оцінювання результатів навчання 
 

Методами поточного контролю є:  

– усне або письмове опитування; 

– письмовий контроль (контрольні роботи, тощо); 

– тестування у віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE; 

– розв'язання задач і проблемних ситуацій; 

Підсумковий контроль у вигляді екзамену проводиться письмово або у 

віртуальному освітньому середовищі на платформі MOODLE. Підсумкове 
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завдання складається з 14 тестових питань, 1го теоретичного питання та 

практичного завдання (розв’язок задачі). 

 

Структура навчальної дисципліни і розподіл балів 

 

Змістові модулі 
Максимальна кількість балів 

усього практ. лаб. сам. роб. 

МОДУЛЬ (семестр) 100    

Змістовий модуль 1 20 16 ─ 4 

Змістовий модуль 2   20 16 ─ 4 

Змістовий модуль 3   20 16 ─ 4 

Індивідуальне завдання 10 ─ ─ 10 

Підсумковий контроль 30 ─ ─ ─ 

 

Види завдань, засоби контролю і максимальна кількість балів  

 

Види завдань та засоби контролю 
Розподіл 

балів* 

Змістовий модуль 1 20 

Практичне заняття з теми 1.1(усна доповідь з питань, виконання завдань) 2 

Практичне заняття з теми 1.2. (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Практичне заняття з теми 1.3. (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Самостійна робота (розв’язок задач за темами 1.1−1.3) 4 

Контрольна робота із ЗМ1 за темами 1.1−1.3 (тест в Moodle) 10 

Змістовий модуль 2 20 

Практичне заняття з теми 2.1. (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Практичне заняття за темою 2.2 (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Практичне заняття за темою 2.3 (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Самостійна робота (розв’язок задач за темами 2.1−2.3) 4 

Контрольна робота із ЗМ 2 за темами 2.1-2.3 (тест в Moodle) 10 

Змістовий модуль 3 20 

Практичне заняття з теми 3.1 (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Практичне заняття з теми 3.2 (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Практичне заняття за темою 3.3 (усна доповідь з питань, розв’язок задач) 2 

Самостійна робота (розв’язок задач за темами 3.1−3.3) 4 

Контрольна робота із ЗМ 3 за темами 3.1-3.3 (тест в Moodle) 10 

Індивідуальне завдання (самостійна робота) 10 

Підготовка розрахункової частини за індивідуальним варіантом 6 

Презентація та захист РГР 4 

Підсумковий контроль – екзамен 30 

Тестування 15 

Теоретичне питання 7 

Задача  8 

Всього за модулем  100 
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,  диф. заліку для заліку 

90-100 відмінно 

зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

0-34 

незадовільно 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано 

 з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

10. Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення 

 

Методичне забезпечення 

1. Кондратенко Н. О. Текст лекцій з дисципліни «Управління фінансовими 

ресурсами організації» (для студентів магістратури спеціальності 073 

«Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування») / 

Н. О. Кондратенко. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : 

ХНУМГ, 2021. – 80 с. 

2. Кондратенко Н. О. Методичні вказівки до виконання практичних занять, 

РГР  та самостійної роботи студентів з дисципліни «Управління фінансовими 

ресурсами організації » (для студентів магістратури спеціальності 073 

«Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент організацій і адміністрування») / 

Н. О. Кондратенко. Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : 

ХНУМГ, 2021. – 50 с. 

 

Рекомендована література та інформаційні ресурси 

1. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и 

интерпретация : пер. с англ. / Л. А. Бернстайн. – М. : Финансы и статистика, 1996. 

2. Бланк И. А. Энциклопедия финансового менеджмента. - Т. 1. 

Концептуальные основы финансового менеджмента / И. А. Бланк. - К.: Эльга: 

Ника-Центр, 2003. 

3. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджмента. - Т.2. Управление 

активами и капиталом предприятия / И.А. Бланк. - К.: Эльга: Ника-Центр, 2003. 

4. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджмента. - Т. 3. Управление 

инвестициями предприятия / И.А. Бланк. - К.: Эльга: - Ника-Центр, 2003. 

5. Бланк И.А. Энциклопедия финансового менеджмента. - Т. 4. Управление 

финансовой стабилизацией предприятия / И.А. Бланк. - К. : Эльга: Ника-Центр, 

2003. 

6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - 2-е изд., перераб. и доп. 

/ И.А. Бланк. - К. : Ника-Центр: Эльга, 2003. 
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7. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств / І.О. Бланк, Г.В. . Ситник. 

- К.: КНТЕУ, 2006. 

8. Бланк І.О. Управління фінансами підприємств і об'єднань / І.О. Бланк, 

Г.В. Ситник. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. 

9. Бланк І.О. та ін. Фінансова стратегія підприємства / І.О. Бланк та ін. - К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. 

10. Ван Хорн Д. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. / Хорн Д. 

Ван, Дж. Вахович. - М.: Изд. дом «Вильяме», 2004. 

11. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, 

пути снижения / В.М. Гранатуров. - М.: Дело и Сервис, 2002. 

12. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы 

теории финансов : пер. с нем. / Л. Крушвиц. - СПб.: Питер, 2002. 

13. Ли Ч. Финансы корпораций: теория, методы и практика : пер, с англ. / Ч. 

Ли, Д. Финнерти. - М.: ИНФРА-М, 2000. 

14. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством / Л.О. 

Лігоненко. - К.: Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2001. 

15. Лігоненко Л.О. Управління грошовими потоками підприємства: навч. 

посіб. / Л.О. Лігоненко, Г.В. Ситник. - К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005. 

16. Сервер Верховної Ради України. Режим доступу: http://www.rada.gov.ua  

17. Нормативні акти України. Режим доступу: http://www.nau.kiev.ua  
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