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ПЕРЕДМОВА 
 
 
 

Відповідно до освітньо-професійної програми курс фінансового 
менеджменту завершує фахову підготовку спеціалістів та магістрів 
спеціальності 8.030508. За логікою побудови навчання основу профе-
сійних знань складають мікроекономіка як наука про поведінку та 
прийняття рішень економічними агентами та макроекономіка, що за-
безпечує розуміння закономірностей розвитку економічної системи в 
цілому. На них головним чином ґрунтується наступний теоретичний 
цикл дисциплін, таких як фінанси й гроші та кредит. Далі настає черга 
фахових дисциплін. Фактично вони завершують бакалаврську програ-
му за спеціальністю “фінанси”. Це – фінанси підприємств, фінансовий 
аналіз та фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Їх зміст фор-
мується, виходячи з задачі засвоєння термінологічного апарату та ос-
новних зв’язків, що мають місце у фінансовій діяльності підприємств. 
Вони разом із такими дисциплінами, як бухгалтерський облік, еконо-
мічний аналіз та ін., створюють ґрунт для переходу, вже на програмах 
підготовки спеціалістів та магістрів, до розгляду діяльності підприємс-
тва, організації або установи як об’єкта фінансового управління, тобто 
до вивчення фінансового менеджменту.  

Фінансовий менеджмент як навчальна дисципліна формувався з 
другої половини минулого століття головним чином у США. Сьогодні 
в основному побудовано структуру категорій, понять та термінів фі-
нансового менеджменту, що є його специфічною мовою; сучасні уяв-
лення щодо закономірностей фінансової діяльності підприємств пред-
ставлені в теоретичних та інструментальних моделях; розроблено ме-
тоди й підходи до аналізу ситуацій та прийняття фінансових рішень. 
Разом з цим методично – вивчення дисципліни може бути побудовано 
не однаково. Багато що залежить від того, до вирішення якого класу 
задач призначається фахівець. Традиційно в Україні фінансовий мене-
джмент розглядається як набір методичних рекомендацій до аналізу та 
прийняття управлінських рішень. За таких уявлень дидактична складо-
ва навчання полягає в опануванні термінологією та практичними при-
йомами управління. Це є задачами доволі низького професійного рів-
ня, коли суб’єкт управління розробляє проект рішення на основі наяв-
ності усіх трьох головних компонентів: мети, методу та тим чи іншим 
чином підготовленої інформації.  
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Матеріал цього посібника, навпаки, організовано для підготовки 
студентів до вирішення слабо структурованих задач, коли поставлена 
мета підлягає уточненню, метод рішення слід ще підібрати або вдос-
коналити, а інформація формується в залежності від рівня відповідаль-
ності у прийнятті рішення, його часового горизонту, невизначеності 
ситуацій в оточенні тощо. Виходячи з цього, курс фінансового мене-
джменту представлено в наступній структурі. 

У першому розділі “Теоретичні основи фінансового менеджме-
нту” наведено коротку історію розвитку фінансового менеджменту, 
зроблено вступ до формування уявлень про предмет фінансового 
управління, а також окреслено сучасний стан соціального замовлення 
та професійні риси фінансового менеджера. Окремо за традицією роз-
глядається інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. 
Власне теоретичні концепції, на чому грунтується прийняття управ-
лінських рішень, охоплюють три основні поняття: ставка процента, 
вартість грошей у часі та ризик. 

Другий розділ “Вартість і структура капіталу підприємства” 
стосується теорії та практики прийняття рішень щодо джерел форму-
вання капіталу підприємства. В ньому представлено концепцію варто-
сті капіталу та методи оцінки зобов’язань. Значна увага приділяється 
основним теоріям структури капіталу й її управлінським аспектам як 
основі розуміння процесів фінансового стратегічного планування та 
поточного управління пасивами. Тут же міститься і викладення теоре-
тичних і практичних аспектів формування дивідендної політики. 

Третій розділ “Управління інвестиціями” представляє коло пи-
тань, пов’язаних з фінансуванням розвитку. Структурно він включає 
розгляд сутності та видів інвестиційних проектів, власне методів їх 
оцінки та порівняльної характеристики різних методів. Важливу час-
тину розділу складає методика оцінки грошових потоків від реалізації 
проектів та методи і прийоми врахування фактора невизначеності, тоб-
то ризику. Практичні особливості використання найпоширенішого 
показника оцінки – чистої теперішньої вартості надано в заключній 
главі розділу. 

У четвертому розділі “Управління активами підприємства” 
знайшли відображення всі основні концепції та методи, що складають 
теоретичну базу та практичний інструментарій фінансового управлін-
ня активами. В тому числі розглядаються: амортизаційна політика що-
до основного капіталу; структура обігових коштів і кредиторської за-
боргованості; управління грошовими коштами і ліквідними цінними 
паперами; управління дебіторською заборгованістю і запасами; фор-



Фінансовий менеджмент                                                         т  

 12

мування кредитної політики, а також види й особливості короткостро-
кових запозичень. 

П’ятий розділ посібника “Фінансове прогнозування та плану-
вання” охоплює сутність, значення та інструментарій фінансового 
планування, висвітлює основні методи фінансового планування та 
прогнозування фінансових результатів діяльності підприємства. 

Кожна глава посібника містить коротку анотацію змісту, де по-
казано зв’язок матеріалу з іншими частинами тексту, місце отриманих 
знань у системі кваліфікаційних вимог до фахівця з фінансового мене-
джменту. Завершується кожна глава дидактичним матеріалом, призна-
ченим для закріплення та перевірки знань, у тому числі переліком ос-
новних термінів, запитаннями для перевірки та задачами, що демон-
струють певні практичні ситуації управління фінансами. 

Слід звернути увагу на те, що задачі та завдання, які пропону-
ються у посібнику, не спрямовані лише на засвоєння практичних нави-
чок володіння технікою обгрунтування рішень. Доволі часто вони міс-
тять слабо структуровану й неповну висхідну інформацію, що вимагає 
від студента більш глибокого осмислення представленої ситуації та 
знаходження обгрунтованого доповнення умов задач.  

При розробці посібника використано базові навчальні матеріа-
ли, що складають основу головним чином американської школи фінан-
сового менеджменту. Серед них: 
1. Besley S., Brigham E. Principles of Finance. South-Western 

Thompson Learning, 2003. – 705 p. 
2. Block S., Hirt G. Foundation of Financial Management. Sixth 

Edition. Irwin, 1992. – 700 p. 
3. Brigham E. Fundamentals of Financial Management. Seventh 

Edition. The Dryden Press, 1995. – 844 p.  
4. Brigham E., Gapensky L., Ernhardt M. Financial Management. The-

ory and Practice. Ninth Edition, Harcourt College Publihers, 1999. – 
1087 p. 

5. Emery D., Finnerty J., Stowe J. Corporate Financial Management. 
Second Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, 2004. – 899 p. 

6. Fabozzi F., Peterson P. Financial Management and Analysis. Second 
Edition. John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 1022 p. 

7. Ross S., Westerfield R., Jaffe J., Corporate Finance, Fourth Edition, 
Irwin McGraw-Hill, 1996. – 900 p.  

8. Schall L., Haley C. Introduction to Financial Management. Sixth 
Edition. McGraw-Hill. 1991. – 894 p. 
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9. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / Пер. с англ.; Гл. 
ред. серии Я.В.Соколов. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 
800 с. 
Наприкінці глав наведено перелік найбільш доступних для ши-

рокого загалу студентів літературних джерел.  


