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Силабус навчальної дисципліни 

«МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ» 

 

Спеціальність: 051 «Економіка» 

Галузь знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3 / 90 

Мова викладання Українська  

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Застосування методів та моделей реалізації фінансового 

менеджменту на підприємстві  

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

Формування системи теоретичних знань і практичних навичок 

застосування моделей та методів фінансового менеджменту на 

підприємстві. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Здатність формулювати мету управління економічною системою, 

формувати систему критеріїв якості управління; 

Здатність обґрунтовувати власну точку зору на розв'язуване 

завдання управління на основі використання сучасного економіко-

математичного інструментарію. 

Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для 

виявлення ключових характеристик економічних систем різного 

рівня, а також особливостей поведінки їх суб’єктів. 

Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі 

для вирішення економічних задач. 

Здатність здійснювати аналіз функціонування й розвитку суб'єкта 

економічної діяльності, соціально-економічної системи макро-, 

мезо- і мікрорівня, виділяти найбільш актуальні завдання 

управління об'єктом 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

Здатність використовувати сучасні джерела економічної, 

соціальної, управлінської, облікової інформації для складання 

службових документів та аналітичних звітів. 

Здатність здійснювати побудову моделей складних задач 

прийняття рішень. 
Здатність розробляти стратегії розвитку економічних систем 

різного призначення та рівня ієрархії 
Здатність обґрунтовувати рішення щодо управління 

підприємством (установою, окремим підрозділом) в умовах 

невизначеності та конфлікту 
Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із 



застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни:  

Поняття про методи та моделі фінансового менеджменту  

Управління грошовим потоками підприємства. Способи 

формування грошових потоків підприємства Аналіз фінансових 

коефіцієнтів Аналіз факторів, що впливають на ефективність 

компанії. 

Методика фінансового планування і прогнозування на 

підприємстві Принципи і методи фінансового планування. 

Прибуток підприємства як ключовий елемент фінансового 

планування. Формування прогнозних форм фінансової звітності 

Планування та оптимізація грошових потоків підприємства. 

Управління грошовими коштами. Методи оцінки грошових 

потоків Оцінка грошового потоку прямим методом Оцінка 

грошового потоку непрямим методом Оцінка грошового потоку 

матричним методом Аналітичні показники грошових потоків 

Показники ліквідності Інвестиційні показники Показники 

ефективності Показники фінансової політики підприємства Моделі 

планування грошових потоків Модель Баумола Модель Міллера - 

Орра 

Методика оцінки ефективності інвестицій Загальна 

характеристика методів оцінки ефективності інвестицій Статичні 

методи інвестиційних розрахунків Динамічні методи оцінки 

інвестиційних проектів: базові принципи Основні динамічні 

методи інвестиційних розрахунків Повний фінансовий план 

проекту  

Методика оцінки ризику інвестиційно-фінансових рішень Методи 

оцінки ризику Моделювання ризику Взаємозв'язок ризику і 

прибутковості. Моделювання прибутковості. Очікувана 

прибутковість позикового капіталу.  

Моделі оцінки вартості власного капіталу 

Моделювання дивідендної політики у фінансовому менеджменті 

Альтернативні довгострокові джерела фінансування підприємства 

Управління оборотним капіталом підприємства 

Управління дебіторською заборгованістю (кредитний 

менеджмент) 

Управління та планування запасів на підприємстві Загальна 

модель до планування оптимального рівня запасів Прикладні 

моделі управління запасами на підприємстві: модель економічної 

партії замовлення Модель управління запасами готової продукції 

Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту Регулярний 

менеджмент як передумова впровадження корпоративних 

інформаційних систем Характеристика стандарту MRPII. 

Характеристика ERP-систем Можливість планування виробництва 

всіх типів в рамках однієї системи Забезпечення багатоланкового 

виробничого планування. Розширення сфери інтегрованого 

планування ресурсів. Особливості проектів впровадження ERP-

систем 

Основні методи ціннісно-орієнтованого менеджменту Метод 

економічної доданої вартості Збалансована система показників  

Модель оцінки бізнесу: основні підходи Оціночна діяльність в 

ринковій економіці Основні підходи до оцінки бізнесу Фінансова 

інформація для оцінки вартості бізнесу Основні методи дохідного 



підходу Метод дисконтування грошових потоків, Метод 

капіталізації доходів Оцінка вартості підприємства (бізнесу) на 

основі порівняльного підходу Витратний підхід до оцінки бізнесу 

Метод чистих активів Метод ліквідаційної вартості  

Технології діагностики в антикризовому управлінні-аналіз-аналіз 

Пізнавально-цільова технологія Технологія багатокритеріального 

оцінювання ситуації Фінансово-аналітичні дослідження як елемент 

антикризової діагностики Моделі Альтмана (1968 )Модель 

Спрінгейта (1978) Удосконалення системи управління фінансами 

на підприємстві як умова превентивної санації 

Види занять: лекційні, практичні (семінари) 

Методи навчання: словесні та наочні методи навчання у вигляді 

демонстративних та ілюстративних лекцій з використанням 

мультимедійного забезпечення, консультації, а також практичні 

методи навчання з застосуванням програмного забезпечення для 

моделювання, інструктаж. 

Форми навчання: очна, дистанційна 

Пререквізити  

Пореквізити Державний екзамен за фахом 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ:  

Фінансовий менеджмент: навчальний посібник/ за заг. ред. І.О. 

Школьника. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. . – 488 с. 

Фінансовий менеджмент: підручник / В.П. Мартиненко, Н.І. 

Климашта ін. під ред. Т.А. Говорушко. – Львів: «Магнолія 2006» – 

2014. – 344 с. 

Фінансовий менеджмент: навчальний посібник / за заг. ред. В.М. 

Бороноса. – Суми: Вид-во СумДУ, 2012. – 539 с.– Режим доступу: 

http://fin.fem.sumdu.edu.ua/uk/finman2012.html. 

Фінансовий мененджмент: Підручник / А. М. Поддєрьогін, Білик 

М.Д., Буряк Л.Д. та ін.; ред. А. М. Поддєрьогін. – К.: КНЕУ, 2008. 

– 535 с. 

Репозитарій НАУ: 

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Навчальна лабораторія «Моделювання соціоекологоекономічних 

систем» кафедри економічної кібернетики ФЕБА, проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Екзамен, виконання практичних завдань 

Кафедра Кафедра економічної кібернетики 

Факультет Факультет економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 
Кудрицька Жанна Володимирівна 

Посада: доцент кафедри економічної кібернетики 

Вчений ступінь: к.е.н., доцент 

Профайл викладача: http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-

http://feba.nau.edu.ua/kafedri/kafedra-ekonomichnoji-kibernetiki/cyber-sklad/2-uncategorised/396-kudritska-zhanna-volodimirivna


ekonomichnoji-kibernetiki/cyber-sklad/2-uncategorised/396-kudritska-

zhanna-volodimirivna 

Тел.: (044) 406-77-90 

E-mail: zhanna.kudrytska@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: ауд. 8.300 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Авторський курс, викладання українською мовою 

Лінк на дисципліну  
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