
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Фінансовий менеджмент» 
 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітня програма Фінанси і кредит 

Освітній рівень Другий (магістерський) рівень вищої освіти 

Статус дисципліни Обов’язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 рік навчання, 1 та 2 семестри 

Кількість кредитів ЄКТС 9 кредитів 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 26 год. 

Лабораторні – 14 год. 

Практичні (семінарські) – 40 год. 

Самостійна робота – 190 год. 

Форма підсумкового контролю Залік у 1 сем., іспит у 2 сем. 

Кафедра Кафедра фінансів, ауд. 218 першого корпусу, телефон: 

(057) 702-18-36, (дод. 3-90), сайт кафедри: 

http://www.kaffin.hneu.edu.ua/  

Викладач (-і) Журавльова Ірина Вікторівна, доктор економічних наук, 

професор; 

Берест Марина Миколаївна, кандидат економічних наук, 

доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

Журавльова Ірина Вікторівна: zhuiv63@gmail.com; 

Берест Марина Миколаївна: marina_berest@ukr.net 

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Лабораторні: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі фінансів, очні/дистанційні, відповідно до 

графіка консультацій 

Мета навчальної дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань, 

прикладних вмінь і навичок з фінансового менеджменту, засобів, механізмів та 

інструментарію системного фінансового управління організацією. 

Передумови для навчання 

До вивчення даної дисципліни студент приступає в разі набуття певних знань, навичок та 

вмінь з навчальних дисциплін: Фінансова математика, Фінанси, Фінанси підприємств, 

Економіка підприємств, Гроші і кредит, Інвестування. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи фінансового менеджменту 

Тема 1. Теоретичні та організаційно-економічні основи фінансового менеджменту 

Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту 

Тема 3. Управління грошовими потоками 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках 

Змістовий модуль 2. Управління об’єктами фінансового менеджменту 

Тема 5. Управління прибутком 

Тема 6. Управління активами 

Тема 7. Вартість та оптимізація структури капіталу 

Змістовий модуль 3. Управління фінансовими ризиками на підприємстві 

Тема 8. Управління інвестиціями 

Тема 9. Управління фінансовими ризиками 

Тема 10. Аналіз фінансових звітів 

Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 
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Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Мультимедійне обладнання для проведення лекційних занять. Лабораторні заняття 

проводяться в аудиторіях, оснащених сучасним комп’ютерним обладнанням, з 

використанням офісного пакету Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint). 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=350  

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, лабораторні, практичні (семінарські) заняття, а також виконання 

самостійної роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення лекційних, лабораторних, практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи, оцінюється сумою набраних балів. 

У першому семестрі максимально можлива кількість балів за поточний та підсумковий 

контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів – 60.  

У другому семестрі максимально можлива кількість балів за поточний контроль 

упродовж семестру – 60 та підсумковий (іспит) – 40 балів, мінімально можлива кількість 

балів за поточний контроль – 35 та підсумковий (іспит) – 25 балів. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності: усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не 

більше 20%. Списування під час контрольних робіт заборонені (в т. ч. із використанням 

мобільних пристроїв).  

Політика щодо пропусків занять: відвідування занять є обов’язковим компонентом 

оцінювання, за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (хвороба, міжнародне 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням деканату. 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну: роботи, які здаються 

із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20%). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин. 

Політика щодо можливості отримання студентом додаткових балів за участь в 

студентських олімпіадах, конкурсах тощо за тематикою дисципліни. 

Політика щодо обов’язкової реєстрації на сайті ПНС ХНЕУ ім. С. Кузнеця, розміщення 

виконаних завдань та виконання контрольних заходів на сторінці навчальної дисципліни на 

ПНС (https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=350). 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, 

методів навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі 

навчальної дисципліни (http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26698). 
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