
 
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ПРАВА  

ІМЕНІ ЛЕОНІДА ЮЗЬКОВА 
ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКИ 

Кафедра менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування 

 

СИЛАБУС 

з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

 

 

Освітньо-професійна програма «Магістр фінансів, банківської справи та страхування» 

Спеціальність 072  Фінанси, банківська справа та страхування 

галузі знань 07 Управління та адміністрування  

(http://www.univer.km.ua/doc/OPP_Magistr_finansiv_bankivskoi_spravi_ta_strakhuvannya.pdf) 

 

Назва навчальної 

дисципліни  
Фінансовий менеджмент 

Викладач 

Лекції, консультації: Бучковська Яна Георгіївна 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), доцент кафедри 

менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування, кандидат 

економічних наук. 

Семінарські заняття, консультації: Крушинська Алла Вікторівна, 

(http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad), старший викладач 

кафедри менеджменту, фінансів, банківської справи та страхування. 

Контактна 

інформація та 

науковий 

профіль 

викладача 

Бучковська Яна Георгіївна: 

Електронна адреса: buch-yana@ukr.net 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8456-7108 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=ZxF5OYYAAAAJ 

Крушинська Алла Вікторівна: 

Електронна адреса: alla.krushynska@gmail.com 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0523-3423 

GoogleScholar: https://scholar.google.com/citations?user=y_FUO1UAAAAJ 

Інформаційні 

ресурси  

Код для приєднання в Google клас «Фінансовий менеджмент»: t72hnf3. 

Електронна бібліотека: http://elibrary.univer.km.ua/index.php 

Консультації  

Офлайн консультації: навчальний корпус №1, вул. Героїв Майдану, 8,  

ауд. 407: 

Бучковська Яна Георгіївна: вівторок з 15.00 до 16.20; 

Крушинська Алла Вікторівна: вівторок з 15.00 до 16.20 

Онлайн консультації: за попередньою домовленістю електронною поштою та 

Viber у робочі дні з 9.00 до 17.00 

 

 

Опис навчальної дисципліни 

Цілі та 

особливості 

навчальної 

дисципліни  

Дисципліна спрямована на формування у студентів базових теоретичних знань 

стосовно закономірностей розвитку фінансового менеджменту підприємства, 

та практичних навиків застосування методів та важелів фінансового механізму 

в процесі управління прибутком, активами, капіталом, ризиками, інвестиціями 

http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad
http://www.univer.km.ua/kafedra.php?kafid=16&w=sklad)
https://scholar.google.com/citations?user=ZxF5OYYAAAAJ
mailto:alla.krushynska@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=y_FUO1UAAAAJ
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та антикризового управління підприємством. 

Програмні 

компетентності, 

які здобуваються 

під час вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами і процесами. 

ЗК 04. Здатність динамічно мислити та генерувати нові ідеї та проводити 

дослідження на відповідному рівні. 

ЗК 5. Вміти критично мислити, виявляти проблеми, аналізувати їх і 

вирішувати. 

ЗК 6. Здатність приймати обґрунтовані рішення та вміння обстоювання власної 

позиції. 

ЗК 7. Навички міжособистісної взаємодії та здатність працювати в команді.   

ЗК 8. Здатність виявляти ініціативу та мотивувати людей до досягнення 

спільної мети.  

ЗК 10. Здатність соціально-відповідально діяти з дотриманням етичних норм і 

міркувань (мотивів). 

Фахові (спеціальні) компетентності: 

ФК 1. Здатність використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

фінансів, банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницьким  

інструментарієм в науковій діяльності та практичними інструментами в 

процесах управління фінансами. 

ФК 2. Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій 

для діагностики й оцінювання та моделювання фінансово-господарської 

діяльності та податкового навантаження на  суб’єктів господарювання. 

ФК 3. Здатність застосовувати управлінські навички в організації фінансової 

роботи, аудиту та фінансового контролю у державних фінансових службах, 

банківських і парабанківських установах, страхових компаніях і структурних 

підрозділах суб’єктів господарювання. 

ФК 4. Здатність аналізувати та оцінювати дієвість науково-методичного й 

аналітичного інструментарію для обґрунтування управлінських рішень на рівні 

суб’єктів господарювання, державних фінансових служб, банківських установ і 

страхових компаній. 

ФК 5. Здатність до самоаналізу й оцінювання рівня власних фахових 

компетентностей, мотивування до самонавчання та підвищення професійної 

кваліфікації.   

 ФК 6. Здатність застосовувати професійні знання й практичні навички з 

фундаментальних дисциплін у поєднанні з міждисциплінарними підходами при 

розв’язанні фінансово-управлінських завдань і проблем у фінансово-

господарській діяльності суб’єктів господарювання, банків і страхових 

компаній. 

ФК 7. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, 

її фахового використання для прогнозування тенденцій на ринку фінансових 

послуг, вирішення професійних і наукових завдань у сфері фінансів, 

банківських установ і страхових компаній. 

ФК 8. Здатність застосовувати динамічно-інноваційні підходи в інноваційно-

інвестиційній діяльності та управлінні фінансами держави, суб’єктів 

господарювання, банківського і страхового бізнесу. 

ФК 9. Здатність управляти фінансовою безпекою та  фінансовими ризиками з 

розробкою технічних завдань для програмного забезпечення та проектування 

інформаційних систем у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ФК 10. Здатність застосовувати нормативні акти в галузі банківського та 

страхового права у фінансовий діяльності банків і страхових компаній, 

митного та податкового законодавства в експортно-імпортних операціях 

суб’єктів господарювання. 
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Програмні 

результати 

навчання 

ПР 1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку фінансів, 

банківської справи та страхування у поєднанні з дослідницьким  і 

управлінським інструментарієм в науковій та професійній діяльності. 

ПР 2. Здійснювати адаптацію та модифікацію наукових підходів до 

оцінювання фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

ПР 6. Застосовувати поглиблені знання у сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття управлінських рішень. 

ПР 10. Застосовувати управлінські навички в забезпеченні фінансової безпеки 

та  управлінні фінансовими ризиками у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Місце 

дисципліни в 

логічній схемі 

(Передреквізти і 

постреквізти 

навчальної 

дисципліни)  

Курс навчання – перший, семестр – перший. 

Тип дисципліни - обов’язкова. 

Знання цієї навчальної дисципліни слугуватимуть базою для подальшого 

вивчення дисциплін:  

ППВ 3.1. Управління фінансовими ризиками; 

ППВ 3.2. Управління фінансовою безпекою; 

ППВ 3.3. Управління ризиками та економічною безпекою бізнесу; 

ППВ 5.2. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю. 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

5,0 кредити ЄКТС / 150 годин, у тому числі, самостійної роботи - 78 години, 

лекційних – 36 години, семінарських – 36 години.  

Форма навчання  денна 

Мова 

викладання 
українська 

Формат 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Лекції (проблемні, контактні, інтерактивні), семінарські, практичні заняття із 

розв’язанням ситуаційних завдань, проблемних ситуацій та використанням 

кейс-методів, ділових ігор, тренінгів, виконання самостійних (в т.ч. 

індивідуальних) робіт, екзамен. 

Для осіб із особливими освітніми потребами, у разі необхідності,  

розробляється індивідуальний формат вивчення навчальної дисципліни.  

Необхідне 

обладнання 
Мультимедійний проектор, комп’ютер, фліпчарт. 

Зміст навчальної 

дисципліни та 

організація 

поточного та 

підсумкового 

контролю 

Години  

(лек. / сем. / 

СРС) 

Тема Методи навчання та 

форми поточного 

контролю 

Максимальна 

кількість балів 

2/2/4 

Теоретичні та 

організаційні 

основи 

фінансового 

менеджменту 

підприємств  

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Система 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 

Тести, презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Управління 

грошовими 

потоками 

підприємств 

Тести, презентації, 

задачі, дискусійні 

питання, індивідуальні 

завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/4 

Визначення 

вартості грошей в 

часі і їх 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 
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використання у 

фінансових 

розрахунках 

індивідуальні завдання. СРС – 2,0 

4/4/10 

Управління 

прибутком 

підприємств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/8 

Управління 

активами 

підприємств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 2,0 

4/4/8 

Управління 

капіталом 

підприємств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,0 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/8 

Управління 

інвестиціями 

підприємств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/8 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

підприємств 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 1,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Аналіз 

фінансових звітів 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

2/2/6 

Внутріфірмове 

фінансове 

прогнозування та 

планування 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

4/4/8 

Антикризове 

фінансове 

управління 

підприємством 

Тести, задачі, 

презентації, 

дискусійні питання, 

індивідуальні завдання. 

Лекція – 0,5 

Семінарське 

заняття – 5 

СРС – 1,0 

 

Методи навчання та форми поточного контролю, порядок накопичення балів 

визначені у робочій програмі та навчально-методичних матеріалах навчальної 

дисципліни «Фінансовий менеджмент» (розміщені у Google класі «Фінансовий 

менеджмент» (код приєднання: t72hnf3) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php)) 

 

Питання для підсумкового контролю наведені у навчально-методичних 

матеріалах дисципліни «Фінансовий менеджмент» (у Google класі «Фінансовий 

менеджмент» (код приєднання: t72hnf3) та в електронній бібліотеці 

університету (http://elibrary.univer.km.ua/index.php) 

Екзамен письмовий. Структура екзаменаційного білету включає 1 теоретичне 

завдання, 20 тестових завдань, 1 задачу. 

Рекомендовані 

джерела для 

вивчення 

навчальної 

дисципліни  

1. Бланк И. A. Энциклопедия финансового менеджмента. У 4 Т. 

Управление активами и капиталом предприятия. К.: Эльга: Ника-Центр, 

2003. 

2. Ван Хорн Д. Основы финансового менеджмента: пер. с англ. Хорн Д. 

Ван, Дж. Вахович. М.: Изд. дом «Вильямс». 2006. 1232 с.. 

3. Калінеску Т. В., Альошкін В. С., Кудіна В. Г. Фінансовий менеджмент: 
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навч. посіб. Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. 372 с. 

4. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. 2-е изд., 

перераб. и доп. М.: Проспект, 2010.  1024 с. 

5. Коваленко Л. О., Ремньова Л. М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. 

3-тє вид., випр. і доп. К.:  Знання, 2008. 483 с. 

6. Пазинич В. І., Шулешко А.В. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. К.: 

ЦУЛ, 2011.  408 с. 

7. Партин Г. О., Селюченко Н. Є. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. 

Львів: вид-во Національльного університету «Львівська політехніка», 

2010. 332 с. 

8. Синчак В.П., Крушинська А.В. Фінансовий менеджмент: Навч. посіб.  

Хмельниц. ун-т упр. та права. Хмельницький, 2013.  503 c. 

9. Турило А. М., Гузенко О. П. Фінансовий менеджмент: навч. посіб.  

Кривий Ріг: видавничий центр КТУ, 2010. 461 с. 

10. Фінансовий менеджмент: навч-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. 

А.М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Н. Ю. Калач та ін. К.: КНЕУ, 2001. 294 с. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

здобуття балів за 

пропущені 

заняття  

Перескладання лекцій та семінарських занять відбувається у порядку, 

визначеному Положенням про організацію освітнього процесу у ХУУП імені 

Леоніда Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., 

протокол №16, введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції 

рішення вченої ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 

28.08.2020 р. № 312/20) 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu

_2020.pdf). 

Перескладання лекції: в усній формі  

Перескладання семінарських занять: виконання тестових завдань, розміщених 

за відповідною темою у Google класі «Фінансовий менеджмент» (код 

приєднання: t72hnf3). 

Критерії 

оцінювання 

1. Положення про організацію освітнього процесу у ХУУП імені Леоніда 

Юзькова, затверджене рішенням вченої ради від 05.07.2016 р., протокол №16, 

введене в дію наказом від 08.07.2016 р. № 359 / 16 (в редакції рішення вченої 

ради від 28.08.2020 р., протокол №1, введене в дію наказом від 28.08.2020 р. № 

312/20)  

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_pro_organizatsiyu_osvitnogo_protsesu

_2020.pdf). 

2. Положення про систему рейтингового оцінювання результатів освітньої 

діяльності здобувачів вищої освіти у Хмельницькому університеті управління 

та права наказом від 19.02.2019 р. №74/19 

(http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf). 

Порядок 

отримання 

додаткових балів 

Студент може отримати додаткові бали за участь у: конкурсі, науково-

практичній конференції, тренінгу, турнірі, брейн-рингу тощо, за публікацію 

наукової статті за тематикою, пов’язаною з навчальною дисципліною, за участь 

у роботі студентського наукового гуртка «Фінансове регулювання 

підприємницької діяльності». 

Політика 

академічної 

доброчесності 

Розділ «Академічна доброчесність» на сайті Університету 

http://univer.km.ua/page.php?pid=188 

Політика 

врегулювання 

конфліктів 

Етичний кодекс Хмельницького університету управління та права імені 

Леоніда Юзькова, затверджений рішенням вченої ради університету 27 травня 

2020 року, протокол № 9, введений в дію наказом від 27.05.2020 р. № 201/20  

(http://univer.km.ua/doc/Etichniy_kodeks.pdf) 

http://www.univer.km.ua/page/Polozhennya_ratings.pdf
http://univer.km.ua/page.php?pid=188
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Зворотній зв’язок 

1) Під час аудиторних занять, консультацій. 

2) За допомогою анкетування після завершення вивчення навчальної 

дисципліни, регулярних анкетувань студентів, що проводяться в 

університеті. 

 

 

 

 

Викладачі дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, банківської 

справи та страхування, кандидат економічних наук  

_______________________ Яна БУЧКОВСЬКА 

_______________________ Алла КРУШИНСЬКА 

28 вересня 2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

29 вересня 2020 року, протокол № 2. 

Завідувач кафедри _____________________ В.П. Синчак 

29 вересня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________ 

Обліковий обсяг 0,35 ум.др.арк. 


