
МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА  

дисципліни  

«ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННІ»  

(для магістрів) 

 
 
 

          
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Київ –  2016 
 

 



 2

 

Підготовлено професором кафедри бізнес-адміністрування, 
адміністративного та медичного  менеджменту Новальською Н.І. 

 
 
Затверджено на засіданні кафедри бізнес-адміністрування, 

адміністративного та медичного  менеджменту (протокол №1 від 30 серпня 
2016 р.) 

 
 
Схвалено Вченою радою Українсько-Російського інституту менеджменту 

та бізнесу ім. Б. Хмельницького (протокол № 8 від 30 серпня 2016 р.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новальська Н.І. Навчальна програма дисципліни “Фінансовий менеджмент 
в бізнес-адмініструванні” (для магістрів). – К.: МАУП, 2016. - 16 с.  
 
 

Навчальна програма містить пояснювальну записку, тематичний план, 
зміст дисципліни “Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні”, вказівки 
до виконання контрольної роботи, варіанти  контрольних робіт, питання для 
самоконтролю, список літератури. 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
© Міжрегіональна  Академія 
управління персоналом (МАУП), 
2016 



 3

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Ефективне управління діяльністю закладу охорони здоров’я значною 
мірою визначається рівнем розвитку фінансового менеджменту. Це питання є 
особливо актуальним сьогодні, коли відбуваються докорінні зміни в області 
фінансових відносин і апарат управління фінансами перетворюється на 
важливу складову керівного складу господарюючого суб’єкта. 

Метою вивчення курсу «Фінансовий менеджмент в бізнес-
адмініструванні» є оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і 
практики управління фінансами організації, стратегії і тактики фінансового 
забезпечення суб’єкта господарювання, формування вміння управляти 
операційною і інвестиційною діяльністю, розробка правильних фінансових 
рішень. 
 У процесі вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент в бізнес-
адмініструванні” передбачається вирішення таких завдань: 
 ознайомлення студентів із сутністю та теоретичними основами фінансового 

менеджменту; 
 отримання навичок із застосування методичного інструментарію управління 

фінансами організації, підприємства, установи; 
 формування вміння використовувати системний підхід до управління 

прибутками, інвестиціями, активами організації, підприємства; 
 ознайомлення з процесом обґрунтування необхідності та методики 

визначення вартості капіталу, оптимізації його структури; 
 отримання навичок з оцінки фінансових ризиків та застосування 

інструментів антикризового управління закладом охорони здоров’я. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни 

“Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні” 

№ 

п/п 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи фінансового 
менеджменту організацій, підприємств 

1.  Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 

2.  Система забезпечення фінансового менеджменту організації, 
підприємства 

3.  Фінансове планування та прогнозування діяльності організації, 
підприємства 

4.  Фінансовий аналіз та внутрішній контроль 

5.  Методичний інструментарій фінансового менеджменту 

Змістовий модуль 2. Функції фінансового менеджменту організацій, 
підприємств 

6.  Управління активами 

7.  Управління капіталом 

8.  Управління інвестиціями 

9.  Управління грошовими потоками 

10.  Управління фінансовими ризиками 

11.  Антикризове фінансове управління  

Разом годин: 90 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 
“Фінансовий менеджмент в бізнес-адмініструванні”  

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи фінансового 

менеджменту організацій, підприємств 
 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 
 Сутність фінансового менеджменту. Об’єкт і суб’єкт фінансового 
менеджменту. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту. 

 Цілі та задачі управління фінансами організації, підприємства. Стратегія і 
тактика фінансового менеджменту. Загальна схема фінансового менеджменту 
організації, підприємства. Характеристика основних форм зовнішніх і 
внутрішніх фінансових відносин організації, підприємства. Основні напрями 
державного регулювання фінансової діяльності організацій, підприємств. 

Література [11-27, 30, 31, 45-48] 
 

Тема 2.  Система забезпечення фінансового менеджменту організації, 
підприємства 

Правове забезпечення фінансового менеджменту. 
Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Центри 

управління фінансовою діяльністю організацій, підприємств. 
Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Система 

показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова 
звітність. Форми фінансової звітності. Користувачі облікової інформації. 
Вимоги до бухгалтерської звітності. 

Література [11-28,32-40, 43-44] 
 
Тема 3. Фінансове планування та прогнозування діяльності 

організації, підприємства 
Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та 

планування. Принципи фінансового планування. Характеристика видів 
фінансового планування: стратегічне, поточне, оперативне. Етапи розробки 
фінансового плану організації, підприємства.  

Фінансова стратегія організації, підприємства. Суть та роль фінансової 
стратегії у розвитку організації, підприємства. Вимоги до стратегічних 
фінансових цілей. Етапи формування та реалізації фінансової стратегії 
організації, підприємства. Зовнішні та внутрішні фактори зовнішнього 
середовища організації, підприємства. 

Система фінансових планів. План доходів і витрат. План надходжень і 
витрат коштів. Плановий баланс. Баланс надходжень і витрат. Платіжний 
календар. 

Система оперативного фінансової планування (бюджетування). Вимоги 
до бюджетування. 

Література [7, 12-29, 31, 41, 45-48] 
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Тема 4. Фінансовий аналіз та внутрішній контроль 
Суть і предмет фінансового аналізу. Види фінансово аналізу: зовнішній, 

внутрішній, поточний, стратегічний. 
Методика аналізу фінансового стану організації, підприємства. 

Характеристика майнового стану організації, підприємства. Оцінка показників 
фінансової стійкості. Аналіз коефіцієнтів платоспроможності (ліквідності). 
Оцінка показників ділової активності. Оцінка показників рентабельності. 

Внутрішній фінансовий контроль. Суть, види, об’єкти фінансового 
контролю. Напрями підвищення ефективності фінансового контролю в закладах 
охорони здоров’я. 

Література [8, 10-28,31, 35-41, 45-48 ] 
 
Тема 5. Методичний інструментарій фінансового менеджменту 
Вартість грошей і час. Майбутня і приведена вартість грошей. Простий і 

складний відсотки. Рентні платежі та їх оцінка. Майбутня та приведена вартість 
ануїтету. Довічна рента. Дохідність фінансових операцій. Відсоткові ставки та 
інфляція.   

Література [11-28, 32-44] 
 
Змістовий модуль 2. Функції фінансового менеджменту організацій, 

підприємств 

 
Тема 6. Управління активами 
 Суть і завдання управління активами. Склад і структура активів 

організації, підприємства.  
Управління поточними фінансовими потребами організації, підприємства.  
Стратегія фінансування поточних активів. 
Управління дебіторською заборгованістю. 
Управління грошовими коштами організації, підприємства.  
Управління необоротними активами організації, підприємства. 

Література [2, 11-27, 32-44] 
 

Тема 7. Управління капіталом 
Поняття та сутність капіталу організації, підприємства. Систематизація 

видів капіталу за основними класифікаційними ознаками. Власний капітал та 
його формування. Статутний капітал організації, підприємства.  

Позичковий капітал організації, підприємства. Довгострокові та 
короткострокові фінансові зобов’язання. Управління кредиторською 
заборгованістю. 

Вартість капіталу. 
Структура капіталу організації, підприємства. Особливості власного і 

позичкового капіталу організації, підприємства. Оптимізація структури 
капіталу організації, підприємства. 

Література [2, 11-27, 32-44, 47-48] 
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Тема 8. Управління інвестиціями 
Сутність і класифікація інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. 

Етапи управління інвестиціями.  
Характеристика та оцінка інвестиційного проекту. Фази життєвого циклу 

проекту. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. Складові процесу оцінки 
інвестиційного проекту. Методи аналізу інвестиційних проектів: чиста 
теперішня вартість (NPV), коефіцієнт рентабельності інвестицій (PI), внутрішня 
ставка доходу (IRR), термін окупності інвестицій (PP).  

Управління фінансовими інвестиціями. Сутність і види фінансових 
інвестицій. Оцінка доходності фінансових активів. Врахування додаткових 
факторів  інвестиційному аналізі. 

Література [11-27, 32-44] 
 
Тема 9. Управління грошовими потоками 
Сутність грошових потоків. Завдання та принципи управління грошовими 

потоками. Структура вихідних та вхідних грошових потоків. Основні стадії 
процесу управління грошовими потоками організації, підприємства. Зміст та 
завдання управління вхідними грошовими потоками. Схема управління 
грошовими потоками при отриманні банківських кредитів закладами охорони 
здоров’я недержавної форми власності.  Зміст та завдання управління 
вихідними грошовими потоками. Схема управління грошовим потоком “Оплата 
рахунків суб’єктів господарювання”. Основні стадії аналізу грошових потоків 
організацій, підприємств всіх форм власності. Інформаційне та документаційне 
забезпечення процесу планування надходження та витрачання коштів. 
Алгоритм надходження та витрачання грошових коштів закладами охорони 
здоров’я. 

Література [11-27, 32-44] 
 

Тема 10. Управління фінансовими ризиками 
Економічний зміст та поняття фінансового ризику. Класифікація 

фінансових ризиків. Система основних факторів, що здійснюють вплив на 
рівень фінансових ризиків  організації, підприємства. Основи формування 
моделі управління фінансовими ризиками суб’єкта господарювання. 
Управління операційними ризиками. Основні методи нейтралізації фінансових 
ризиків у підприємницькій діяльності суб'єкта господарювання. 

Література [3, 11-27, 32-44] 
 
Тема 11. Антикризове фінансове управління  
Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління. 

Фінансовий контролінг в системі антикризового управління. Методи 
профілактики кризи та прогнозування банкрутства. Досудова санація. План 
санації в ході провадження справи про банкрутство. 

Література [11-27, 32-44] 
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ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є 
складовою навчального процесу й активною формою самостійної роботи 
студентів, 

Мета контрольної роботи - поглибити та систематизувати здобуті в процесі 
вивчення курсу теоретичні знання, сформувати вміння самостійно працювати з 
навчальною, спеціальною літературою, законодавчими актами та статистичними 
матеріалами і застосовувати теоретичні знання та набуті навички на практиці для 
дослідження й аналізу процесу та системи управління  діяльністю організацій, 
підприємств всіх форм власності 

Варіант контрольної роботи студент вибирає за першою літерою свого 
прізвища (див. табл.) 

Перша літера прізвища студента 
Номер варіанту контрольної 

роботи 

А, Б, В 1 

Г, Д, Е,Є 2 

Ж, З, І 3 

Й, К, Л 4 

М, Н,О 5 

П, Р, С 6 

Т, У, Ф 7 

Х, Ц, Ч 8 

Ш, Щ 9 

Ю, Я 10 

 
ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 

 Варіант 1 
1. Цілі та задачі управління фінансами організації, підприємства. 
2. Характеристика майнового стану організації, підприємства. 
3. Проект відкриття приватної компанії передбачає капітальні вкладення на 

суму 450000 умов. грош.од. Очікуваний річний прибуток – 110000 умов. 
грош.од. Процент на капітал складає 10%. Чи вигідно вкладати кошти в 
даний проект, якщо його реалізація складає 5 років? 

 
 Варіант 2 

1. Основні напрями державного регулювання фінансової діяльності 
організацій, підприємств. 

2. Поняття та сутність капіталу організації, підприємства.  
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3. Вартість проекту відкриття приватної компанії складає 386500 умов. 
грош.од. Протягом перших 3-х років очікуваний дохід складатиме 98000 
умов. грош.од. на рік, а в наступні 3 роки – 76000 умов. грош.од. на рік. 
Проценти на капітал становлять 10%. Визначте чи є вигідним даний 
проект? 

 
 Варіант 3 

1. Правове забезпечення фінансового менеджменту. 
2. Напрями підвищення ефективності фінансового контролю в організаціях, 

підприємствах. 
3. Керівництво приватного підприємства прогнозує в наступному році 

зростання попиту на продукцію, що в свою чергу викличе збільшення 
обсягу річних грошових надходжень на 12%. Поточна річна виручка 
становить 450000 умов.грош.од. Змінні витрати - 240000 умов. грош.од., а 
постійні витрати – 25000 умов. грош.од.. Визначити суму прибутку, яка 
відповідатиме новому обсягу виручки від реалізації. Зробіть висновок про 
рівень рентабельності цього підприємства. 

 
 Варіант 4 

1. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.  
2. Склад і структура активів організації, підприємства. 
3. Приватному підприємству на 3 місяці з 1 березня цього року надано 

кредит в 200000 грн. за ставкою 16% річних. Визначте суму до 
погашення, якщо нарахування відсотків здійснюється з використанням: а) 
точних відсотків; б) приблизних відсотків. 
 
Варіант 5 

1. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 
2. Управління грошовими коштами організації, підприємства. 
3. Керівництво приватного підприємства планує вкласти кошти в проект з 

сумою початкових інвестицій 120000 умов. грош.од. За оцінками проект 
має забезпечити стабільні грошові потоки:  перший рік – 28000 умов. 
грош.од., другий рік – 30000 умов. грош.од., третій рік – 32000 умов. 
грош.од., четвертий рік – 40000 умов. грош.од., п’ятий рік – 38000 умов. 
грош.од. Чи потрібно приймати цей проект, якщо необхідний період 
окупності проекту становить 4 роки? 
 
Варіант 6 

1. Етапи розробки фінансового плану підприємства. 
2. Джерела фінансування інвестицій.  
3. 440 тис.грн. інвестовані на 4 роки під 6% річних. Яку суму одержить 
інвестор в кінці строку, якщо нарахування здійснюється за схемою 
простих відсотків? 
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 Варіант 7 
1. Суть та роль фінансової стратегії у розвитку організації, підприємства. 
2. Оцінка ефективності інвестиційних проектів. 
3. Проект придбання нового обладнання потребує інвестицій в розмірі 450 

тис.грн. Передбачається одержання річного доходу в розмірі 200 тис.грн. 
протягом 4 років. Необхідно визначити доцільність такої інвестиції, якщо 
коефіцієнт дисконтування 10%. 

 
 Варіант 8 

1. Зовнішні та внутрішні фактори зовнішнього середовища організації, 
підприємства. 

2. Інформаційне та документаційне забезпечення процесу планування 
надходження та витрачання коштів. 

3. Початкові інвестиції в капітал складають 25000 грош.одиниць. Грошові 
потоки є наступними: перший рік – 2200 грош.од., другий рік – 3600 
грош.од., третій рік – 4000 грош.од., четвертий рік – 5200 грош.од. Ставка 
дисконту – 8%. Розрахувати індекс рентабельності. 
 
Варіант 9 

1. Система оперативного фінансової планування (бюджетування). 
2. Економічний зміст та поняття фінансового ризику. 
3. Керівництво приватного медичного закладу планує вкласти кошти в 

проект з сумою початкових інвестицій 90000 грош.од. За оцінками проект 
має забезпечити стабільні грошові потоки:  перший рік – 28000 грош.од., 
другий рік – 29000 грош.од., третій рік – 34000 грош.од., четвертий рік – 
38000 грош.од., п’ятий рік – 40000 грош.од. Чи потрібно приймати цей 
проект, якщо необхідний період окупності проекту становить 4 роки? 
 
Варіант 10 

1. Методика аналізу фінансового стану організації, підприємства. 
2. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління. 
3. Стоматологічній клініці строком на 9 місяців за ставкою 16% річних 

надано кредит на суму 240000 грн. Необхідно визначити суму до 
погашення. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Сутність фінансового менеджменту.  
2. Об’єкт і суб’єкт фінансового менеджменту.  
3. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту. 
4. Цілі та задачі управління фінансами організації, підприємства.  
5. Стратегія і тактика фінансового менеджменту.  
6. Загальна схема фінансового менеджменту організації, підприємства.  
7. Характеристика основних форм зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин 

організації, підприємства.  
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8. Основні напрями державного регулювання фінансової діяльності 
організацій, підприємств. 

9. Правове забезпечення фінансового менеджменту. 
10. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту.  
11. Центри управління фінансовою діяльністю організацій, підприємств. 
12. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.  
13. Система показників інформаційного забезпечення фінансового 

менеджменту.  
14. Фінансова звітність. Форми фінансової звітності.  
15. Вимоги до бухгалтерської звітності. 
16. Сутність і цілі внутрішньофірмового фінансового прогнозування та 

планування.  
17. Принципи фінансового планування.  
18. Стратегічне фінансове планування. 
19. Поточне фінансове планування. 
20. Оперативне фінансове планування.  
21. Етапи розробки фінансового плану організації, підприємства.  
22. Суть та роль фінансової стратегії у розвитку організації, підприємства. 
23. Вимоги до стратегічних фінансових цілей.  
24. Етапи формування та реалізації фінансової стратегії організації, 

підприємства.  
25. Зовнішні та внутрішні фактори зовнішнього середовища організації, 

підприємства. 
26. Система фінансових планів. 
27. Система оперативного фінансової планування (бюджетування).  
28. Вимоги до бюджетування. 
29. Суть і предмет фінансового аналізу.  
30. Види фінансово аналізу: зовнішній, внутрішній, поточний, стратегічний. 
31. Методика аналізу фінансового стану організації, підприємства. 
32. Характеристика майнового стану організації, підприємства.  
33. Оцінка показників фінансової стійкості.  
34. Аналіз коефіцієнтів платоспроможності (ліквідності).  
35. Оцінка показників ділової активності.  
36. Оцінка показників рентабельності. 
37. Суть, види, об’єкти фінансового контролю.  
38. Напрями підвищення ефективності фінансового контролю в закладах 

охорони здоров’я. 
39. Вартість грошей і час.  
40. Майбутня і приведена вартість грошей.  
41. Простий і складний відсотки.  
42. Рентні платежі та їх оцінка.  
43. Суть і завдання управління активами.  
44. Склад і структура активів організації, підприємства. 
45. Управління поточними фінансовими потребами організації, підприємства.  
46. Стратегія фінансування поточних активів. 
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47. Управління дебіторською заборгованістю. 
48. Управління грошовими коштами організації, підприємства.  
49. Управління необоротними активами організації, підприємства. 
50. Поняття та сутність капіталу організації, підприємства.  
51. Систематизація видів капіталу за основними класифікаційними ознаками.  
52. Власний капітал та його формування.  
53. Статутний капітал організації, підприємства.  
54. Позичковий капітал організації, підприємства.  
55. Довгострокові та короткострокові фінансові зобов’язання.  
56. Управління кредиторською заборгованістю.  
57. Вартість капіталу.  
58. Структура капіталу організації, підприємства.  
59. Особливості власного і позичкового капіталу організації, підприємства.  
60. Оптимізація структури капіталу організації, підприємства. 
61. Сутність і класифікація інвестицій.  
62. Джерела фінансування інвестицій.  
63. Характеристика та оцінка інвестиційного проекту.  
64. Фази життєвого циклу проекту.  
65. Оцінка ефективності інвестиційних проектів.  
66. Метод аналізу інвестиційних проектів: чиста теперішня вартість (NPV). 
67. Метод аналізу інвестиційних проектів: коефіцієнт рентабельності інвестицій 

(PI). 
68. Метод аналізу інвестиційних проектів: внутрішня ставка доходу (IRR). 
69. Метод аналізу інвестиційних проектів: термін окупності інвестицій (PP). 
70. Сутність грошових потоків.  
71. Завдання та принципи управління грошовими потоками.  
72. Структура вихідних та вхідних грошових потоків.  
73. Основні стадії процесу управління грошовими потоками організації, 

підприємства.  
74. Зміст та завдання управління вхідними грошовими потоками. 
75. Схема управління грошовими потоками при отриманні банківських кредитів 

закладами охорони здоров’я недержавної форми власності.  
76. Зміст та завдання управління вихідними грошовими потоками. 
77. Схема управління грошовим потоком “Оплата рахунків суб’єктів 

господарювання”.  
78. Основні стадії аналізу грошових потоків організацій, підприємств всіх форм 

власності.  
79. Інформаційне та документаційне забезпечення процесу планування 

надходження та витрачання коштів.  
80. Алгоритм надходження та витрачання грошових коштів закладами охорони 

здоров’я. 
81. Економічний зміст та поняття фінансового ризику.  
82. Класифікація фінансових ризиків. 
83. Система основних факторів, що здійснюють вплив на рівень фінансових 

ризиків  організації, підприємства. 
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84. Основи формування моделі управління фінансовими ризиками суб’єкта 
господарювання  

85. Управління операційними ризиками. 
86. Основні методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій 

діяльності суб'єкта господарювання. 
87. Сутність та основні завдання антикризового фінансового управління.  
88. Фінансовий контролінг в системі антикризового управління.  
89. Методи профілактики кризи та прогнозування банкрутства.  
90. План санації в ході провадження справи про банкрутство. 
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