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та страхування  

 спеціальність     -  072 Фінанси, банківська справа та 

страхування  
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    Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент» є 

формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 

управління фінансами підприємств.  

 
Основні завдання вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” є 

вивчення теоретичних та організаційних основ фінансового 

менеджменту; набуття знань і практичних навичок з управління 

грошовими потоками, прибутком і активами підприємства.  



 

 

 

 

 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети. 

Компетентності  спеціальні (фахові): 

- здатність застосовувати управлінські навички у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування; 

-здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і 

методичного інструментарію для обґрунтування управлінських 

рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування; 

- здатність застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Компетентності  загальні: 

 



Компетентності програмні: 

- здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і 

методів до конкретних ситуацій професійної діяльності; 

- вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та управляти ними;  

- застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування;  

- застосовувати поглиблені знання в сфері фінансового, банківського та 

страхового менеджменту для прийняття рішень;  

- обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування та оцінювати їх ефективність з 

урахуванням цілей, наявних обмежень, законодавчих та етичних 

аспектів.  



Основні функції фінансового менеджменту 

Основні функції фінансового менеджменту 

прийняття рішень з питань 

оперативної фінансової 

діяльності 

прийняття інвестиційних  

рішень 

дослідження зовнішнього 

економічного середовища 

розробка фінансової стратегії 

підприємства 

взаємодія з іншими 

контрагентами з питань 

фінансової діяльності 

аналіз і планування фінансової 

діяльності 



Основні складові частини фінансового 

менеджменту  

 

Управління джерелами 

фінансування 

 

 

 

 

 

 

 
ФІНАНСОВИЙ 

МЕНЕДЖМЕНТ 

Власне 

фінансовий 

менеджмент 

Інвестиційний 

менеджмент 

Операційний 

менеджмент 

Управління поточною 

діяльністю 

 підприємства 

 

 

 Управління підготовкою, 

розробленням, 

 оцінкою і реалізацією  

інвестиційних  проєктів 

 

 



Напрями діяльності фінансового менеджменту  

Напрями 

фінансового 

менеджменту 

формування необхідного обсягу  

активів й оптимізація їхнього складу 

формування необхідного обсягу 

капіталу й оптимізація його структури 

управління грошовим обігом 

 підприємства у різних сферах його  

діяльності 

управління оборотними активами в 

цілому й у розрізі окремих його  

елементів 

управління позаоборотними 

активами 

управління  

формуванням фінансових 

ресурсів за  

рахунок власних  

внутрішніх і зовнішніх 

джерел 

            управління 

реальними й  

фінансовими 

інвестиціями 

управління залученням позикових 

коштів 

управління   

фінансовими  інвестиціями 
управління фінансовим станом і 

запобігання загрози банкрутства 



Принципи організації виробничого процесу  

Принципи організації  

виробництва 

 

Пропорційність 

 

Безперервність 

 

Паралельність 

 

Ритмічність 

 

Прямоточність 

 

Гнучкість 

 

 
Спеціалізація 



Система управління різними аспектами 

фінансової діяльності підприємства 

Система управління різних 

        аспектів фінансової діяльності підприємства   

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ   

    

  

  

  
  

  

  
    

  

  

Запобіган

ня 

банкрутст

ву і 

значним 

фінансов

им 

невдачам 

Виживан

ня 

підприєм

ства в 

умовах  

конкурен

тної 

боротьби 

Максиміз

ація 

ринкової 

вартості  

підприєм

ства 

Забезпеч

ення 

прийнятн

их темпів 

зростанн

я 

економіч

ного 

потенціа

лу 

підприєм

ства 

Збільш

ення 

обсягів 

виробн

ицтва і  

реаліза

ції 

Макс

иміза

ція 

прибу

тку 

Мінім

ізація 

витра

т 



Функції управління витратами 

 

ФУНКЦІЇ 

УПРАВЛІННЯ 

ВИТРАТАМИ 

 
 

регулювання 

  

стимулювання 

(мотивація) 

виконання 

 

 
облік і аналіз 

 
фінансове 

планування 

 

 
 

координація  

 

 

організація 

 
фінансове 

прогнозування  



Етапи управління грошовими потоками підприємства  

Вибір критеріїв оптимізації 

грошових коштів (максимізація 

надходження, стабілізація  

чистого грошового потоку,  

контроль розміру залишку  

грошових коштів на певному 

рівні) 

 

 

Формування системи контролю 

руху грошових коштів 

 

Аналіз грошових потоків 

підприємства за попередні періоди 

і прогнозування динаміки 

грошових коштів на перспективу 

 

Етапи управління грошовими  

потоками підприємства 

Постановка мети управління і 

забезпечення повної правдивої 

неупередженої інформації про 

рух грошових коштів за даними 

фінансової звітності 

 



Система впливу на механізм встановлення ціни  
Вхідні канали 

Функціональні 
зв`язки 

пропозиція попит вартісна 

основа 

Матеріальний 
субстрат 

Вихідні канали 

Вплив на 
середовище 



Внутрішні джерела фінансування підприємств  

Самофінансування 

Внутрішні джерела  

фінансування 

Фінансування за 

рахунок 

виручки від реалізації 

Інші форми вивільнення 

капіталу 

Амортизація 

Раціоналізація 

Дезінвестиції 

Забезпечення 



Типові функції управління інвестиційною діяльністю 

підприємства 

Прогнозування 

ефективності  

інвестиційної  

програми 

Прогнозуван

ня  

та 

планування 

Формування 

інвестиційного 

портфеля 

Розробка та  

оцінювання 

інвестиційних 

проєктів 

Забезпечення 

необхідних обсягів 

інвестиційних 

ресурсів 

Реалізація 

інвестиційної 

програми 

Дослідження 

макроекономічних 

умов 

Оперативне управління 

інвестиційними 

проєктами 

Корекція інвестиційної 

програми 

 

Моніторинг реалізації 

інвестиційної 

 програми 

 

Стратегія розвитку 

підприємства 

 

Формування 

цілей і завдань 



Ринкові ризики  

     Ринкові 

ризики 

Кредитний діловий ризик 

Інфляційний ризик 

Відкличний ризик 

Ризик ліквідності 

Процентний ризик 



Характеристика основних видів фінансових ризиків підприємства  

   Види 

фінансових 

ризиків 

Інші види ризиків 

Ризик 

неплатоспроможно

сті 

Інвестиційний 

ризик 

Криміногенний 

ризик 

Інноваційний 

фінансовий ризик 

Податковий ризик 

Ризик зниження 

фінансової стійкості 

Інфляційний 

ризик 

Відсотковий 

ризик 

Валютний ризик 

Депозитний 

ризик 

 

Кредитний ризик 



 Основні сфери довгострокового планування  
Організаційна структура 

Виробничі потужності 

Капітальні вкладення 

Потреби у фінансових засобах 

Дослідження і розробки 

Частка ринку 

 

 

 

 
Основ

ні 

сфери 

довгос

троко

го 
планув

ання 



Основні етапи фінансового оздоровлення підприємства  

Обґрунтування концепції санації 

 

Визначення напряму здійснення санації 

Визначення доцільності й можливості проведення санації 

Вибір форми санації 

Розробка плану санації 

Проведення процедури санації 

 

 

 

Основні 

етапи 

фінансовог

о  

оздоровлен

ня 

підприємст

ва 

 

 

 

 

 



Основні завдання антикризового фінансового управління  

 

 

 

Основні 

завдання 

антикризов

ого 

фінансовог

о 

управління 

Управління неплатоспроможністю підприємства 

Відновлення фінансової стійкості підприємства 

Своєчасне діагностування передкризового 

періоду  

фінансового стану підприємства 

Мінімізація негативних наслідків фінансової  

кризи підприємства 

Відновлення фінансової стійкості підприємства 

Запобігання банкрутству та ліквідації  

підприємства 


