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 Опис дисципліни 
 

Дисципліна “Стратегія і тактика управління фінансами суб’єктів господарювання” 
спрямована на оволодіння методологією наукової діяльності на рівні, достатньому для 
прогнозування нових ідей і розв’язання комплексних проблем, що стосуються стратегії і тактики 
управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Головними завданнями дисципліни є оволодіння теретико-прагматичними підходами та 
інструментарієм проведення емпіричних досліджень, набуття вмінь критичного аналізу і 
виокремлення невирішених проблем з подальшим обгрунтуванням шляхів їх вирішення,  набуття 
навиків щодо глибокого переосмислення наявних та створення нових цілісних знань і професійних 
практик у сфері стратегічного управління фінансами операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності суб’єктів господарювання. 
 

 Структура курсу 
 

Годи-
ни 

(лек. 
/ 

сем.) 

Тема Мета Завдання 

3 / 3 

1. Теоретичні та 
організаційні 
основи 
формування 
фінансової 
політики суб’єктів 
господарювання 

Володіти грунтовними знаннями з методології 
формування фінансової політики суб’єктів 
господарювання та за допомогою відповідного 
інструментарію визначати і аналізувати її стратегічні 
і тактичні цілі та завдання. 

Тести, 
колективне 
обговорення  

3/ 3 

2. Стратегія і 
тактика 
управління 
фінансами 
операційної 
діяльності 
суб’єктів 

Володіти навичками аналітичного обґрунтування 
розв’язання стратегічних проблем у сфері управління 
оборотними активами і оборотним капіталом 
суб’єктів господарювання та навичками розрахунку 
тривалості фінансового й операційного циклів і 
розробки політики фінансування оборотного 
капіталу.  

Тести, 
колективне 
обговорення 



господарювання 

3 / 3 

3. Стратегія і 
тактика 
управління 
фінансовою 
діяльністю 
суб’єктів 
господарювання 

Володіти навиками оцінювання фінансової стратегії і 
координації процесів управління у сфері фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання  
та методиками і підходами до оцінки й аналізу 
джерел фінансування, факторів, що визначають 
структуру капіталу, критеріїв її оптимізації, 
дивідендної політики та її ефективності. 

Тести, 
колективне 
обговорення, 
індивідуальне 
письмове 
завдання 

3 / 3 

4. Стратегія і 
тактика 
управління 
фінансами 
інвестиційної 
діяльністості 
суб’єктів 
господарювання 

Вміти застосовувати методи стратегічного 
управління необоротними активами, 
інтелектуальним капіталом і оцінки інвестиційної 
привабливості компанії на основі показників 
інвестиційного аналізу та розробляти стратегічні 
фінансові рішення і здійснювати управління їх 
реалізацією. 

Задачі, тести, 
кейси 

3 / 3 

5. Модель 
стратегічного 
управління 
фінансами 
суб’єктів 
господарювання 

Вміти застосовувати на практці показники та 
принципи управління компанією в системі EVA, 
принципи побудови системи прибутковості 
інвестицій на основі потоку грошових коштів (Cash 
flow return on investments, CFROI) та володіти 
навиками самостійної розробки базових моделей 
стратегічного управління, конкурентнних та 
функціональних стратегій суб’єктів господарювання. 

Задачі, тести, 
індивідуальне 
письмове 
завдання 
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 
без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання модулів 
відбувається із дозволу адміністрації за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо 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 та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням 
мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн 
тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, 



за яке нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне 
стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 
 

Оцінювання 
 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 
 

Шкала оцінювання: 
 

Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування під час занять – усно 10 

Модуль 1 (теми 1-3) –  тести, колективне обговорення, індивідуальне 
письмове завдання 20 

Модуль 2 (теми 4-5) –  задачі, тести, індивідуальне письмове завдання 20 

Ессе – індивідуальна письмова робота 10 

Екзамен (залік) – тести, завдання, задачі 40 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 


