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Графік 

консультацій 

Відповідно до розпорядку роботи  кафедри 

 

1. Анотація до курсу 

 

Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент» складена для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна 

справа». У ході викладання лекційних та практичних занять студент зможе засвоїти основний понятійний апарат, 

специфіку класифікації міжнародного туризму, головні організаційні аспекти формування турів для молоді.  

Засвоєнню нового навчального матеріалу здобувачами сприяє використання таблиць, схем та інших наочних 

матеріалів. Оцінювання знань на практичних заняттях проводиться з урахуванням правильності виконання 

теоретичних та практичних робіт.  

 

2. Мета та цілі курсу 

Головна мета вивчення курсу „Фінансовий менеджмент” є формування системи знань з управління фінансами 

підприємств, операційною та інвестиційною діяльністю, визначення стратегії і тактики фінансового забезпечення 

суб’єктів господарювання, що сприяє задоволенню освітніх інтересів особистості. 

 

 



3. Компетентності та програмні результати навчання  

Загальні компетентності: 

ЗК 8. Здатність шукати, обробляти, аналізувати та інтерпретувати інформацію з різних джерел; 

ЗК 11. Вміння визначати стратегічні цілі організації, на основі яких здійснювати стратегічне планування; 

 

Фахові компетентності:  

СК3 – Здатність будувати конкурентну карту ринку, виділяти ключові фактори успіху та розвивати конкурентні 

переваги організації в сфері гостинності. 

СК 4 – Уміння визначати конкурентоспроможність організації, її товарів / послуг, ємність ринку та проводити 

стратегічне планування діяльності на ринку. 

СК 8 – Уміння оцінювати ризики реалізації альтернативних стратегічних рішень. 

 

Програмні результати: 

ПРН 5Знати методи комплексного оцінювання ефективності інновацій у готельно-ресторанному бізнесі. 

ПРН 6 Уміти проводити дослідження, спрямовані на визначення інноваційного потенціалу підприємств готельно-

ресторанного бізнесу та оцінювання економічної ефективності впровадження інновацій. 

ПРН 8 Уміти проводити аналіз діяльності підприємства, визначати рівень його конкурентоспроможності, надавати 

пропозиції щодо формування нових конкурентних переваг підприємств готельно-ресторанного бізнесу 

ПРН 18 Володіння комплексом знань щодо ресурсного потенціалу та матеріально-технічного забезпечення 

підприємств, трудових ресурсів і методів стимулювання праці, витрат та доходів підприємств, механізму 

утворення та розподілу прибутку. 

 

 

 

 

 

 



Обсяг курсу на поточний навчальний рік 

 

Кількість кредитів/годин Лекції Практичні заняття Самостійна робота 

5/150 26 24 100 

 

4. Ознаки курсу 

Рік викладання Семестр Спеціальність Курс (рік навчання) 

2020/2021 1 241 Готельно-ресторанна 

справа 

1 магістр 

5. Технічне й програмне забезпечення/обладнання 

Мультимедійне обладнання.  

6.  Політика курсу 

Організація навчального процесу здійснюється на основі кредитно-модульної системи відповідно до вимог 

Болонського процесу із застосуванням модульно-рейтингової системи оцінювання успішності студентів. 

Зараховуються бали, набрані при поточному оцінюванні, самостійній роботі та бали підсумкового оцінювання. При 

цьому обов’язково враховується присутність студента на заняттях та його активність під час практичних робіт. 

Недопустимо: пропуски та запізнення на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 

мобільними пристроями під час заняття (крім випадків, передбачених навчальним планом та методичними 

рекомендаціями викладача); списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання, наявність 

незадовільних оцінок за 50% і більше зданого теоретичного і практичного матеріалу. 

 

 

 

 

 

 

 



7. Схема курсу 

Тиждень, 

дата, 

години 

Тема, план, 

кількість 

годин 

(аудиторної та 

самостійної) 

Форма 

навчальног

о заняття  

Список рекомендованих джерел (за 

нумерацією розділу 11) 

Завдання Максимал

ьна 

кількість 

балів 

Модуль 1. Теоретичні основи та системи забезпечення фінансового менеджменту 

Тиждень А  

6 годин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1: 

Теоретичні та 

організаційні 

основи 

фінансового 

менеджменту 

   План 

Сутність 

фінансового 

менеджменту. 

Функції 

фінансового 

менеджменту та 

їх значення. 

Фінансовий 

менеджмент як 

система 

управління 

фінансами 

підприємства. 

Необхідність і 

Лекція 

 

1. Бодаренко О.С. Методологічні основи 

управління оборотними активами 

підприємств // Інвестиції практика та 

досвід. – 2015. – №4.– С.40–44. 

2. Герасимчук В. Г. Стратегічне 

управління підприємством. Графічне 

моделювання: Навч. посіб. / Київський 

національний економічний ун-т. — К., 

2013. — 360с. 

3. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси 

підприємств: Навч. посіб. / 

Харківський держ. економічний ун-т. 

— 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД 

«ІНЖЕК», 2014. — 432с. 

4. Демченко А.Т. Особливості визначення 

сутності та поняття «активи»/ А.Т. 

Демченко/ Молодіжний науковий 

вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні 

науки, 2013. – №4.- 19 с. 

Загальні вимоги до фінансової звітності : 

Національне положення 

Опрацювання 

лекції 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умови 

ефективності 

фінансового 

менеджменту. 

Мета 

фінансового 

менеджменту. 

Основні 

завдання 

фінансового 

менеджменту. 

Значення 

максимізації 

прибутку і 

ринкової 

вартості 

підприємства 

для реалізації 

кінцевих 

інтересів його 

власників. 

Стратегія і 

тактика 

фінансового 

менеджменту. 

Об'єкти і 

суб'єкти 

фінансового 

5. Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. 

Економічні основи менеджменту: 

Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / 

Одеський держ. екологічний ун-т. — О. 

: ТЭС, 2014. — 150с. 

6. Попович П. Я. Економічний аналіз та 

аудит на підприємстві: Підручник. – 

Тернопіль, 2013. – 254 c. 

7. Пріб К. А. Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання: Навч. посіб. 

для дистанційного навчання / 

Відкритий міжнародний ун-т розвитку 

людини «Україна». — К. : Університет 

«Україна», 2016. — 321с. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Б 

4 години 

 

 

менеджменту. 

Механізм 

фінансового 

менеджменту. 

Місце 

фінансового 

менеджменту в 

організаційній 

структурі 

підприємств. 

Методи та 

засоби 

фінансового 

менеджменту. 

Тема 2: Система 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту 

    План 

Методологічні 

основи 

побудови 

системи 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту. 

Організаційне 

забезпечення 

Практика 

 

1. http://www.min.gov.ua – Офіційний сайт 

Кабінету міністрів України 

2. http://www.stat.gov.ua – Офіційний сайт 

Державного статистичного управління 

України 

3. Коваленко М.В. Напрями 

вдосконалення економічного 

управління операційними 

необоротними активами підприємства / 

М.В.Коваленко // Науковий вісник 

Херсонського державного 

університету. Серія: Економічні науки. 

–Херсон : ВД «Гельветика», 2014. –

Випуск 9. –Частина 2. –С. 186-191 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

5 



фінансового 

менеджменту. 

Характеристика 

моделі 

фінансової 

інфраструктури 

підприємства. 

Системи і 

методи 

внутрішнього 

фінансового 

контролю. 

Інформаційне 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту. 

Фінансова 

інформаційна 

база. Показники 

інформаційного 

забезпечення 

фінансового 

менеджменту. 

Зміст 

фінансової 

звітності. 

Загальні вимоги 

до 

4. Лівсон М.В. Фінансовий менеджмент/ 

[Електронний ресурс] -Режим доступу: 

http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook879/01/part-004.htm 80 

5. Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., Гринюк 

Н.А. Фінанси підприємств [Текст]: 

підручник /, та ін. – К.: КНТЕУ, 2017 

6. Писаренко С.М, Пельтек Л.В. / 

Методогічні апекти формування 

системи управління оборотними 

активами підприємства/ С.М. 

Писаренко, Л.В 81 Пельтек / Вісник 

Запорізького національного 

університету. – 2013р. -№1. – с.43-49 

7. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси 

підприємств: Підручник / Київський 

національний економічний ун-т / 

Анатолій Микитович Поддєрьогін 

(ред.). — 5- те вид., перероб. та доп. — 

К. : КНЕУ, 2014. — 546с. 

8. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: 

навч. пос. / В.О. Подольська, О.В. 

Яріш. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2016. – 488 с. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080


інформаційної 

бази. Основні 

користувачі 

фінансової 

інформації. 

Тиждень А 

4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3: 

Управління 

грошовими 

потоками на 

підприємстві 

   План 

Поняття 

грошового 

потоку. 

Значення 

грошових 

потоків у 

діяльності 

підприємства. 

Оптимізація 

грошових 

потоків. Види 

грошових 

потоків та їх 

класифікація. 

Принципи 

управління 

грошовими 

Лекція  

 

1. www.expert.ua – журнал «Експерт–

Україна»  

2. www.kommersant.ua – газета 

«Комерсант–Україна»  

3. Чиж Н. М. Особливості оптимізації 

структури власного капіталу за 

критерієм мінімізації його вартості / Н. 

М. Чиж // Економічні науки. Серія 

„Облік і фінанси”: збірник наукових 

праць / Луцький державний технічний 

університет. – Луцьк, 2014. – Випуск 4 

(16). – Ч. 2. – С. 193-201 

4. Шелудько В.М. Фінансовий 

менеджмент: Підручник. - К.: Знання, 

2015. - 439 с. 

5. Школьник, І. О. Фінансовий 

менеджмент [Текст]: навч. посібник. / 

За ред.. І. О. Школьник. – Суми: УАБС 

НБУ, 2014. – 342 с. – ISBN 658-012- 4-

336 
 

Опрацювання 

лекції 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Б 

4 години 

 

 

 

потоками. 

Складання звіту 

про рух коштів. 

Вхідні грошові 

потоки і їх 

характеристика. 

Зміст і завдання 

управління 

вхідними 

грошовими 

потоками. 

Управління 

грошовими 

потоками, 

пов'язаними з 

операційною 

діяльністю. 

Управління 

грошовими 

потоками, 

пов'язаними з 

фінансовими 

операціями. 

Тема 4 : 

Визначення 

вартості грошей 

у часі та її 

використання 

Практика 1. Щебликіна І. О. Власний капітал 

підприємства / І. О. Щебликіна // 

Вісник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного 

університету (економічні науки). – 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 
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і фінансових 

розрахунках 

   План 

Необхідність і 

значення 

визначення 

вартості грошей 

у часі. Фактори, 

що впливають 

на зміну 

вартості грошей 

у часі. Вплив 

інфляції на 

зміну вартості 

грошей. Ризик і 

його вплив на 

зміну вартості 

грошей. 

Нарахування 

простих і 

складних 

процентів. 

Майбутня 

вартість грошей 

і її зміст. 

Поняття 

компаундування

. Розрахунок 

2014. – № 2 (14). – С. 388-395. 

2. Яремко І. Й. Управління капіталом 

підприємства: економічний і 

фінансовий інструментарій : 

монографія / І. Й. Яремко. – Львів : 

Каменяр, 2016. – 176 с. 

3. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз 

суб’єктів господарювання: 

Монографія. – К.: КНЕУ, 2016.- 387 

с. 

4. Лігоненко Л. О., Клоченок Л. В. 

Економіка торговельного 

підприємства: методика вирішення 

планово- економічних творчих 

задач: Навч. посібник / Київський 

національний торговельно- 

економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 

2015. — 295с. 

5. Ляшенко Г. П. Управління 

капіталом підприємства: Навч. 

посібник для студ. вищих навч. закл. 

/ Державна податкова адміністрація 

України; Академія держ. податкової 

служби України. — Ірпінь : 

Академія ДПС України, 2015. — 

346с. 

6. Мних Є. В., Бутко А. Д., 

Большакова О. Ю., Кравченко Г. О., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень А 

4 години 

 

 

 

 

 

майбутньої 

вартості грошей 

з урахуванням 

ануїтетів. 

Використання 

процентного 

фактора в 

розрахунках 

майбутньої 

вартості 

грошей. 

 

Никонович Г. І. Аналіз і контроль в 

системі управління капіталом 

підприємства / Київський 

національний торговельно-

економічний ун-т / Євген 

Володимирович Мних (ред.). — К. : 

КНТЕУ, 2015. — 231с. 

7. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. 

Стратегічний менеджмент: Навч. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 

К. : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2012. — 

560с. 

8. www.korrespondent.net – Українська 

мережа новин "Korrespondent.net 

9. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 – 

Офіційний сайт Верховної Ради 

України  

Тема 5: 

Управління 

прибутком 

   План 

Зміст і завдання 

управління 

загальним 

прибутком. 

Системний 

підхід до 

Лекція 1. www.companion.ua – журнал 

"Компанйон"  

2. www.investgazeta.net – «Українска 

інвестиційна газета»  

3. Осовська Г. В., Копитова І. В. 

Основи менеджменту. Практикум: 

Навч. посібник. — К. : Кондор, 

2015. — 581с. 

4. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., 

Жалінська І. В. Стратегічний 

Опрацювання 

лекції 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

управління 

прибутком. 

Інформаційна 

база управління 

прибутком. 

Управління 

прибутком від 

операційної 

діяльності. 

Формування 

прибутку від 

основної 

діяльності. 

Фактори, що 

впливають на 

формування 

прибутку. 

Зовнішні та 

внутрішні 

фактори. 

Управління 

формуванням 

собівартості. 

Розрахунок 

граничної 

виручки і 

граничних 

витрат. Аналіз 

менеджмент: теорія та практика: 

Навч. посібник для студ. вищих 

навч. закл.. — К. : Кондор, 2013. — 

196с. 

5. Хілінський Ю. Як правильно 

збільшити статутний капітал / 

Хілінський Ю. // Все про 

бухгалтерський облік. – 2011. – № 

76. – С. 33-34. 

6. Шатун В. Т. Основи менеджменту: 

Навч. посіб. / Миколаївський держ. 

гуманітарний ун-т ім. Петра Могили 

комплексу «Києво-Могилянська 

академія». — Миколаїв: 

Видавництво МДГУ ім. Петра 

Могили, 2016. — 376с 

7. Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи 

менеджменту: Навч. посіб. для 

дистанц. навчання / Відкритий 

міжнародний ун-т розвитку людини 

«Україна». — К. : Ун-т «Україна», 

2015. — 340 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Б 

4 години 

 

беззбитковості. 

Розробка 

цінової 

політики та її 

оптимізація на 

підприємстві. 

Політика 

максимізації 

прибутку 

підприємств. 

Операційний 

ліверідж. 

Тема 6 : . 

Управління 

активами 

   План 

Склад і 

структура 

активів 

підприємства. 

Оцінка активів. 

Зміст і завдання 

управління 

оборотними 

активами. 

Управління 

виробничими 

запасами. 

Практика 1. www.business.ua – журнал «Бізнес»  

2. Загальні вимоги до фінансової 

звітності : Національне положення 

(стандарт)бухгалтерського обліку 1 

// Сайт Верховної ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу 

:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z

0336-13. 

3. Ізмайлова Н.В. Управління 

оборотними активами підприємств : 

автореф. дис. на здобуття наук. 

ступеня канд.. економ. наук./ Н.В. 

ІзмайловаКиїв, 2016. 

4. Фесюк І.В. Методичні засади 

планування потреби в оборотному 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

5 



Управління 

дебіторською 

заборгованістю. 

Визначення 

оптимальної 

структури 

дебіторської 

заборгованості. 

Забезпечення 

ефективного 

контролю за 

рухом і 

своєчасним 

поверненням 

дебіторської 

заборгованості. 

Методи 

інкасації 

дебіторської 

заборгованості. 

Методи 

рефінансування 

дебіторської 

заборгованості. 

Управління 

коштами. 

Оптимізація 

залишку коштів 

капіталі підприємства у ринкових 

умовах // Економіка і ринок: облік, 

аналіз, контроль. – 2015. –№13 

5. Філіна Г.І. Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання. 

Навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 320с 

6. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: 

підручник. — 2-ге вид., випр., доп. 

— К.: Академвидав, 2016. — 576с. 
 



підприємства. 

Модуль 2. Сутність та управління фінансовими ресурсами 

Тиждень А 

4 години 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7:  

Вартість і 

оптимізація 

структури 

капіталу 

   План 

Сутність 

капіталу 

підприємства. 

Класифікація 

капіталу. 

Визначення 

загальної 

потреби в 

капіталі. 

Фактори, що 

впливають на 

обсяг капіталу. 

Власний капітал 

і його 

формування. 

Статутний 

капітал. 

Пайовий 

капітал. 

Лекція  

 

1. http://www.min.gov.ua – 

Офіційний сайт Кабінету 

міністрів України 

2. http://www.stat.gov.ua – 

Офіційний сайт Державного 

статистичного управління 

України 

3. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 – 

Офіційний сайт Верховної Ради 

України  

4. www.korrespondent.net – 

Українська мережа новин 

"Korrespondent.net 

5. Пастухова В. В. Стратегічне 

управління підприємством: 

філософія, політика, 

ефективність / Київський 

національний торговельно-

економічний унт. — К., 2012. — 

301с. 

6. Писаренко С.М, Пельтек Л.В. / 

Методогічні апекти формування 

системи управління оборотними 

активами підприємства/ С.М. 

Опрацювання 

лекції 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Б 

4 години 

 

 

Резервний 

капітал. 

Нерозподілений 

прибуток. 

Управління 

формуванням 

власного 

капіталу. 

Позичковий 

капітал. 

Довгострокові 

фінансові 

зобов'язання. 

Короткостроков

і фінансові 

зобов'язання. 

Кредиторська 

заборгованість. 

Управління 

позичковим 

капіталом. 

Управління 

кредиторською 

заборгованістю. 

Писаренко, Л.В 81 Пельтек / 

Вісник Запорізького 

національного університету. – 

2013р. -№1. – с.43-49 

7. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси 

підприємств: Підручник / 

Київський національний 

економічний ун-т / Анатолій 

Микитович Поддєрьогін (ред.). 

— 5- те вид., перероб. та доп. — 

К. : КНЕУ, 2014. — 546с. 

8. Подольська В.О. Фінансовий 

аналіз: навч. пос. / В.О. 

Подольська, О.В. Яріш. – К.: 

Центр навчальної літератури, 

2016. – 488 с. 

Тема 8 : 

Класифікація 

типів 

інвестиційних 

Практика 1. Бодаренко О.С. Методологічні 

основи управління оборотними 

активами підприємств // Інвестиції 

практика та досвід. – 2015. – №4.– 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ресурсів 

підприємств 

      План 

Сутність і 

класифікація 

інвестицій. 

Зміст і завдання 

управління 

інвестиціями. 

Види 

інвестицій. 

Формування 

інвестиційної 

політики. 

Форми 

реальних 

інвестиції і 

особливості 

управління 

ними. 

Капітальні 

вкладення. 

Види 

інвестиційних 

проектів і 

вимоги до їх 

розробки. 

Методи оцінки 

С.40–44. 

2. Герасимчук В. Г. Стратегічне 

управління підприємством. 

Графічне моделювання: Навч. посіб. 

/ Київський національний 

економічний ун-т. — К., 2013. — 

360с. 

3. Гриньова В. М., Коюда В. О. 

Фінанси підприємств: Навч. посіб. / 

Харківський держ. економічний ун-

т. — 3.вид., перероб., доп. — Х. : ВД 

«ІНЖЕК», 2014. — 432с. 

4. Демченко А.Т. Особливості 

визначення сутності та поняття 

«активи»/ А.Т. Демченко/ 

Молодіжний науковий вісник УАБС 

НБУ, Серія: Економічні науки, 2013. 

– №4.- 19 с. 

5. Загальні вимоги до фінансової 

звітності : Національне положення 

(стандарт)бухгалтерського обліку 1 

// Сайт Верховної ради України 

[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу 

:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z

0336-13. 

6. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: 

Навч. посіб. для студ. вищ. навч. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень А 

4 години 

 

 

ефективності 

інвестиційних 

проектів. 

Окупність 

капітальних 

вкладень та її 

розрахунок. 

Особливості 

управління 

інноваційними 

інвестиціями 

підприємств. 

Управління 

реалізацією 

реальних 

інвестиційних 

проектів. 

Порядок 

розробки 

бюджету 

капітальних 

вкладень. 

закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. 

: Центр навчальної літератури, 2014. 

— 460с. 

7. Смолянська О.Ю. Фінансовий 

ринок: Навчальний посібник. - Київ: 

Центр навчальної літератури, 2015.- 

384 с. 

8. Терещенко О. О., Невмержицький 

Я. І., Куліш А. П., Терещенко С. І., 

Галака О. П. Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання: Навч.-

метод. посібник / Київський 

національний економічний ун-т ім. 

Вадима Гетьмана / Олег 

Олександрович Терещенко (ред.). — 

К. : КНЕУ, 2016. — 312с. 
 

Тема 9 : 

Управління 

фінансовими 

ризиками 

    План 

Економічна 

Лекція 1. Лігоненко Л. О., Клоченок Л. В. 

Економіка торговельного 

підприємства: методика вирішення 

планово- економічних творчих 

задач: Навч. посібник / Київський 

національний торговельно- 

Опрацювання 

лекції 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сутність 

фінансових 

ризиків та їх 

класифікація. 

Основні види 

фінансових 

ризиків: 

валютний, 

депозитний, 

процентний, 

інфляційний, 

інвестиційний, 

кредитний. 

Фактори, які 

впливають на 

рівень 

фінансових 

ризиків. 

Визначення 

рівня ризику і 

його впливу на 

фінансовий стан 

підприємства та 

на його 

прибутковість. 

Зміст 

управління 

фінансовими 

економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 

2015. — 295с. 

2. Ляшенко Г. П. Управління 

капіталом підприємства: Навч. 

посібник для студ. вищих навч. закл. 

/ Державна податкова адміністрація 

України; Академія держ. податкової 

служби України. — Ірпінь : 

Академія ДПС України, 2015. — 

346с. 

8. Мних Є. В., Бутко А. Д., 

Большакова О. Ю., Кравченко Г. О., 

Никонович Г. І. Аналіз і контроль в 

системі управління капіталом 

підприємства / Київський 

національний торговельно-

економічний ун-т / Євген 

Володимирович Мних (ред.). — К. : 

КНТЕУ, 2015. — 231с. 

3. Пастухова В. В. Стратегічне 

управління підприємством: 

філософія, політика, ефективність / 

Київський національний 

торговельно-економічний унт. — К., 

2012. — 301с. 

4. Писаренко С.М, Пельтек Л.В. / 

Методогічні апекти формування 

системи управління оборотними 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Б 

4 години 

ризиками. 

Процес їх 

прогнозування 

та нейтралізації 

у фінансовій 

діяльності 

підприємств. 

активами підприємства/ С.М. 

Писаренко, Л.В 81 Пельтек / Вісник 

Запорізького національного 

університету. – 2013р. -№1. – с.43-

49 

5. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси 

підприємств: Підручник / Київський 

національний економічний ун-т / 

Анатолій Микитович Поддєрьогін 

(ред.). — 5- те вид., перероб. та доп. 

— К. : КНЕУ, 2014. — 546с. 

6. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: 

навч. пос. / В.О. Подольська, О.В. 

Яріш. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2016. – 488 с. 

7. Подольчак Н. Ю. Стратегічний 

менеджмент: Навч.-метод. посібник 

для студ. напряму «Менеджмент» 

спец. «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» / 

Національний ун- т «Львівська 

політехніка». — Л.: Видавництво 

Національного ун-ту «Львівська 

політехніка», 2016. — 223с. 
 

Тема 10: Аналіз 

фінансової 

звітності 

       План 

Практика 1. Коваленко М.В. Напрями 

вдосконалення економічного 

управління операційними 

необоротними активами 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз звіту про 

прибутки 

(збитки) 

підприємства. 

Аналіз звіту про 

рух коштів. 

Критерії і 

методика 

оцінки 

незадовільної 

структури 

балансу 

підприємств. 

Система 

показників 

фінансового 

стану 

підприємства та 

їх оцінки. 

Аналіз 

економічного 

потенціалу 

підприємства. 

Аналіз 

показників 

ліквідності та 

платоспроможн

ості 

підприємства / М.В.Коваленко // 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: 

Економічні науки. –Херсон : ВД 

«Гельветика», 2014. –Випуск 9. –

Частина 2. –С. 186-191 

2. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз 

суб’єктів господарювання: 

Монографія. – К.: КНЕУ, 2016.- 387 

с. 

3. Лівсон М.В. Фінансовий 

менеджмент/ [Електронний ресурс] -

Режим доступу: http://www.hi-

edu.ru/e-books/xbook879/01/part-

004.htm 80 

4. Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., 

Гринюк Н.А. Фінанси підприємств 

[Текст]: підручник /, та ін. – К.: 

КНТЕУ, 2017 

5. Пріб К. А. Фінансова діяльність 

суб’єктів господарювання: Навч. 

посіб. для дистанційного навчання / 

Відкритий міжнародний ун-т 

розвитку людини «Україна». — К. : 

Університет «Україна», 2016. — 

321с. 

6. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. 

посібник для дистанційного 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень А 

4 години 

 

 

 

підприємства. 

Оцінка 

ліквідності 

балансу 

підприємства.  

Показники 

фінансової 

стійкості та 

стабільності 

підприємства і 

їх оцінка. 

Показники 

ринкової 

ділової 

активності 

підприємства. 

Комплексний 

аналіз 

фінансового 

стану 

підприємства 

навчання / Відкритий міжнародний 

ун-т розвитку людини «Україна» / 

Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : 

Університет «Україна», 2014. — 

120с. 

7. Скибінська З. М. Економіка та 

управління підприємством: Навч. 

посібник для студ. дистанційної 

форми навчання / Національний ун-

т «Львівська політехніка». Інститут 

дистанційного навчання. — Л. : 

Видавництво Національного ун-ту 

«Львівська політехніка», 2015. — 

136с. 82 
 

 

Тема 11: 

Внутрішньо-

фірмове 

фінансове 

прогнозування 

та планування 

      План 

Лекція 1. Пастухова В. В. Стратегічне 

управління підприємством: 

філософія, політика, ефективність / 

Київський національний 

торговельно-економічний унт. — К., 

2012. — 301с. 

2. Писаренко С.М, Пельтек Л.В. / 

Опрацювання 

лекції 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фінансове 

прогнозування 

та планування в 

системі 

фінансового 

менеджменту. 

Цілі й завдання 

внутрішньо-

фірмового 

фінансового 

прогнозування 

та планування. 

Методи 

фінансового 

прогнозування 

та планування. 

Бюджетування 

та його 

сутність. Види 

бюджетів. 

Складання 

бюджетів 

(кошторисів). 

Методика 

розрахунку 

основних 

фінансових 

показників 

Методогічні апекти формування 

системи управління оборотними 

активами підприємства/ С.М. 

Писаренко, Л.В 81 Пельтек / Вісник 

Запорізького національного 

університету. – 2013р. -№1. – с.43-

49 

3. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси 

підприємств: Підручник / Київський 

національний економічний ун-т / 

Анатолій Микитович Поддєрьогін 

(ред.). — 5- те вид., перероб. та доп. 

— К. : КНЕУ, 2014. — 546с. 

4. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: 

навч. пос. / В.О. Подольська, О.В. 

Яріш. – К.: Центр навчальної 

літератури, 2016. – 488 с. 

5. Подольчак Н. Ю. Стратегічний 

менеджмент: Навч.-метод. посібник 

для студ. напряму «Менеджмент» 

спец. «Менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності» / 

Національний ун- т «Львівська 

політехніка». — Л.: Видавництво 

Національного ун-ту «Львівська 

політехніка», 2016. — 223с. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тиждень Б 

4 години 

 

бюджетів. 

Оперативне 

фінансове 

планування як 

основа 

внутрішньо-

фірмового 

фінансового 

контролю. 

Тема 12: 

Антикризове 

фінансове 

управління на 

підприємстві 

      План 

Зміст та 

завдання 

антикризового 

фінансового 

управління 

підприємством. 

Методи 

прогнозування 

банкрутства 

підприємства. 

Система 

випереджальног

о реагування на 

Практика 1. Коваленко М.В. Напрями 

вдосконалення економічного 

управління операційними 

необоротними активами 

підприємства / М.В.Коваленко // 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія: 

Економічні науки. –Херсон : ВД 

«Гельветика», 2014. –Випуск 9. –

Частина 2. –С. 186-191 

2. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз 

суб’єктів господарювання: 

Монографія. – К.: КНЕУ, 2016.- 387 

с. 

3. Лівсон М.В. Фінансовий 

менеджмент/ [Електронний ресурс] -

Режим доступу: http://www.hi-

edu.ru/e-books/xbook879/01/part-

004.htm 80 

Виконання 

завдань 

практичного 

заняття 

5 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080


загрозу 

банкрутства і 

комплекс 

запобіжних 

заходів. 

Фінансова 

санація 

підприємства як 

елемент 

антикризового 

управління. 

Досудова 

санація. Санація 

з рішення 

арбітражного 

суду. 

Менеджмент 

санації 

підприємства, 

його функції та 

завдання. 

Методи 

фінансування 

санації 

підприємства 

Управління 

залученням 

зовнішніх 

4. Лігоненко Л. О., Клоченок Л. В. 

Економіка торговельного 

підприємства: методика вирішення 

планово- економічних творчих 

задач: Навч. посібник / Київський 

національний торговельно- 

економічний ун-т. — К. : КНТЕУ, 

2015. — 295с. 

5. Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., 

Гринюк Н.А. Фінанси підприємств 

[Текст]: підручник /, та ін. – К.: 

КНТЕУ, 2017 

6. Ляшенко Г. П. Управління 

капіталом підприємства: Навч. 

посібник для студ. вищих навч. закл. 

/ Державна податкова адміністрація 

України; Академія держ. податкової 

служби України. — Ірпінь : 

Академія ДПС України, 2015. — 

346с. 

 



фінансових 

джерел та 

внутрішніми 

джерелами 

фінансування. 

Реструктуризаці

я в системі 

антикризового 

фінансового 

управління 

підприємством. 

Організаційно-

фінансове 

забезпечення 

реструктуризаці

ї підприємств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Система оцінювання та вимоги 

№ Види навчальної діяльності (робіт) модуль 1 модуль 2 
Сума 

балів 

Обов’язкові види навчальної діяльності (робіт) 

1. Аудиторна робота (заняття у дистанційному 

режимі) 

   

- письмова робота (конспект, тези лекційних 

матеріалів)  

   

- усне опитування на семінарському занятті 15 15 30 

- тощо    

2. Самостійна робота  5 5 10 

3. Контрольна робота (підсумкова)або тестування 10 10 20 

 Поточне оцінювання (разом)   60 

Екзамен 40 

Разом балів   100 

Вибіркові види діяльності (робіт) 

1 - участь у наукових, науково-практичних 

конференціях, олімпіадах; 

- підготовка наукової статті, наукової роботи 

на конкурс; 

- тощо  

  max 10 



Для заочної форми навчання максимальна кількість балів за аудиторну роботу – 20 балів, максимальна кількість балів 

за самостійну роботу – 40 балів, контрольна робота (підсумкова)або тестування – 40 балів. 

   

Для письмової роботи (конспект, тези лекційних матеріалів)застосовуються наступні критерії: 

0,5 бала – виклад матеріалу має репродуктивний характер, відсутнє творче осмислення проблем, не використовується 

додаткова література, присутні деякі принципові помилки; 

1 бал – навчальний матеріал викладений чітко та послідовно, використані додаткові джерела, основні положення теми 

розкриті; 

Усна відповідь на семінарі повинна відповідати наступним критеріям: 

1 бал – навчальним матеріалом володіє на низькому рівні, недостатньо орієнтується в основних питаннях плану; 

2бали – відповідь має фрагментований характер, містить суттєві помилки, відсутня логіка викладу матеріалу, не здатен 

відповісти на додаткові запитання викладача; 

3 бали – відповідь має репродуктивний характер, не вистачає творчого осмислення проблем, при підготовці до семінару 

не використовувалася додаткова література, присутні деякі суттєві помилки, не може вести дискусію, наводити власні 

переконливі аргументи; 

4 бали – самостійний чіткий і послідовний виклад навчального матеріалу, при підготовці використана додаткова 

література, відповідь на окремі питання не є повною та потребує допомоги викладача; 

5 балів –відповідь є повною, здобувач вільно володіє навчальним матеріалом, використовує додаткову літературу, здатен 

вести дискусію на достатньо високому теоретичному рівні. 

 

Самостійна робота передбачає опрацювання тем зазначених у п.8 в письмовій формі. Максимальна  кількість балів (від 1 

до 2) залежно від складності та обсягу навчального матеріалу з теми, а також від рівня самостійного критичного його 

засвоєння. 

Підсумкові контрольні роботи або підсумкове тестування проводиться на останньому лекційному  або семінарському 

занятті.  

Для контрольної роботи застосовуються наступні критерії: 

Максимальна кількість балів – І модуль – 20; ІІ – модуль  - 20. 

Від 1 до 5 балів – відповіді є фрагментарними, навчальний матеріал опрацьований на недостатньому рівні; 



Від 6 до 10 балів – відповіді неповні, відсутнє самостійне критичне осмислення питань; 

Від 11 до 15 балів – відповіді є достатніми, однак додаткова література не використана; 

Від 16 до 20 балів відповіді є самостійними, здобувач продемонстрував здатність до критичного осмислення питань. 

 

Для тестової письмової роботи застосовується наступні критерії: 

Максимальна кількість балів – І модуль – 20, ІІ модуль – 20. 

0 балів – від 0 до 34 % правильних відповідей; 

Від 1 до 3 балів – від 35% до 59 % правильних відповідей; 

Від 4 до 5 балів– від 60% до 63 % правильних відповідей; 

Від 6 до 8 балів– від 64%  до 73 % правильних відповідей; 

Від 9 до 12 балів - від 74% до 82% правильних відповідей; 

Від 13 до 16 балів - від 83% до 89% правильних відповідей; 

Від 17 до 20 балів - від 90% до 100% правильних відповідей. 

 

 

 

 

Екзамен (40 балів) 

  

Критерії оцінювання відповіді на екзамені (усної, письмової) – 40 балів. 
 

0 балів  - Практично не знає науково-понятійного апарату. Володіння навчальним матеріалом на рівні розпізнавання. Не 

може користуватися підручниками, словниками та енциклопедіями, методичними рекомендаціями, іншими 

дидактичними засобами. Не має наукового уявлення про предмет і завдання курсу, або може дуже  приблизно їх 

сформулювати. 



5-10 балів - Має слаборозвинені уявлення про термінологію. Володіє навчальним 

матеріалом на фрагментарному рівні. Неспроможний вибудувати логіку відповіді. Не може відповісти на питання 

без суттєвих помилок, намагається вгадати відповідь на конкретні запитання. 

Зовсім не обізнаний в першоджерелах. Неспроможний продуктивно 

використовувати  допомогу  викладача. 

11-20 балів   - Самостійно відтворює деякі основні положення, що викладені в базовому підручнику чи лекційному 

матеріалі. Може в найбільш загальних моментах розкрити зміст основних понять і категорій. Для відтворення 

систематизованого навчального матеріалу потребує сторонньої допомоги. Письмові роботи безсистемні 

і непослідовні, позбавлені проблемності, збіднені на наукову термінологію. Часто припускається типових помилок, 

які, однак, при допомозі може виправити.. Зовсім не вивчає додаткову літературу, із першоджерелами 

ознайомлений поверхово. Матеріалом, що запланований на самостійне опрацювання, практично не 

володіє. 

25-29 балів -Повною мірою відтворює матеріал, що викладений в рекомендованих підручниках. Додатковою літературою 

практично не користується, знання першоджерел не має системного характеру. При відповідях зорієнтований на 

репродуктивне відтворення матеріалу, а не його творче осмислення і засвоєння. Відчуває певні утруднення при 

розгляді теоретичних питань. При виправленні помилок, яких припускається при усних відповідях, потребує деякої 

допомоги викладача. Слабко уявляє, як можуть бути використані знання з предмету при вивченні інших 

дисциплін методологічного спрямування. 

30-34 бали  -Досить вільно володіє матеріалом в обсязі робочої навчальної програми, чітко уявляє і може пояснити суть 

основних положень, понять і категорій. Систематично вивчає теми, що виносяться на самостійне опрацювання, 

використовує їх матеріал при усних відповідях і написанні письмових контрольних робіт. Відповідь побудована 

достатньо логічно. При необхідності достатньо легко знаходить потрібний матеріал, довідковій літературі.  Однак  

не завжди може показати актуальність проблем, що розглядаються в курсі навчальної дисципліни. 



35-40 балів -  Чітко розуміє роль і значення курсу як універсального наукового світогляду і як універсальної 

методології. Вільно володіє матеріалом згідно з програмою дисципліни. Може чітко визначити актуальність 

проблемних питань, що вивчаються, добре усвідомлює значення дисципліни для становлення професіонала та 

особистості. Ефективно використовує попередній матеріал, може здійснювати аналітико-синтетичні операції 

на основі отриманих знань. Володіє високою культурою самостійного планування своєї позааудиторної 

роботи, продуктивно аналізувати проблемні ситуації в науці. Письмові роботи мають чітко визначену логічну 

структуру і завершений характер, характеризуються гарним науковим стилем. Вільно використовує 

міжпредметні зв'язки, добре орієнтується в періодичній та монографічній літературі з предмету. Легко 

знаходить відповіді на нестандартні питання. Здатен переконливо обґрунтовувати свою світоглядну позицію, 

на високому теоретичному рівні розглядати загальнонаукові проблеми. Виявляє творчі здібності, схильність до 

самостійної науково-дослідницької роботи, що проявляється у прагненні приймати участь в наукових 

конференціях, проблемних групах тощо. 

  



Види 

робіт  

 

 

Програмні  

результати  

навчання 

(ПРН) 

Усне 

опитуванн

я (виступ, 

доповідь, 

участь у 

обговорен

ні) на 

семінарсь

кому 

занятті 

Письмові 

роботи 

(самостійна 

робота) 

Опрацювання 

лекційних 

матеріалів 

Підсумкова 

контрольна 

робота(тестув

ання) 

 

 

 

 

Разом 

ПРН 5 10   10 20 

ПРН 6 10   10 20 

ПРН8 10 10  10 30 

ПРН18 10 10  10 30 

Разом балів 40 20  40 100 

 

10. Список рекомендованих джерел (наскрізна нумерація) 

Основні 

Додаткові 

Інтернет-ресурси 

 

 

 



ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА 

1. Бодаренко О.С. Методологічні основи управління оборотними активами підприємств // Інвестиції практика та 

досвід. – 2015. – №4.– С.40–44. 

2. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання: Навч. посіб. / Київський 

національний економічний ун-т. — К., 2013. — 360с. 

3. Гриньова В. М., Коюда В. О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. / Харківський держ. економічний ун-т. — 3.вид., 

перероб., доп. — Х. : ВД «ІНЖЕК», 2014. — 432с. 

4. Демченко А.Т. Особливості визначення сутності та поняття «активи»/ А.Т. Демченко/ Молодіжний науковий 

вісник УАБС НБУ, Серія: Економічні науки, 2013. – №4.- 19 с. 

5. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт)бухгалтерського обліку 1 // Сайт 

Верховної ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

6. Ізмайлова Н.В. Управління оборотними активами підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. 

економ. наук./ Н.В. ІзмайловаКиїв, 2016. 

7. Коваленко М.В. Напрями вдосконалення економічного управління операційними необоротними активами 

підприємства / М.В.Коваленко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні 

науки. –Херсон : ВД «Гельветика», 2014. –Випуск 9. –Частина 2. –С. 186-191 

8. Лівсон М.В. Фінансовий менеджмент/ [Електронний ресурс] -Режим доступу: http://www.hi-edu.ru/e-

books/xbook879/01/part-004.htm 80 

9. Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., Гринюк Н.А. Фінанси підприємств [Текст]: підручник /, та ін. – К.: КНТЕУ, 2017 

10. Лахтіонова Л. А. Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання: Монографія. – К.: КНЕУ, 2016.- 387 с. 

11. Лігоненко Л. О., Клоченок Л. В. Економіка торговельного підприємства: методика вирішення планово- 

економічних творчих задач: Навч. посібник / Київський національний торговельно- економічний ун-т. — К. : 

КНТЕУ, 2015. — 295с. 

12. Ляшенко Г. П. Управління капіталом підприємства: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Державна 

податкова адміністрація України; Академія держ. податкової служби України. — Ірпінь : Академія ДПС України, 

2015. — 346с. 

13. Мних Є. В., Бутко А. Д., Большакова О. Ю., Кравченко Г. О., Никонович Г. І. Аналіз і контроль в системі 

управління капіталом підприємства / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Євген 

Володимирович Мних (ред.). — К. : КНТЕУ, 2015. — 231с. 

http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080
http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook879/01/part-004.htm%2080


14. Немцов В. Д., Довгань Л. Є. Стратегічний менеджмент: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : ТОВ «УВПК 

«ЕксОб», 2012. — 560с. 

15. Осовська Г. В., Копитова І. В. Основи менеджменту. Практикум: Навч. посібник. — К. : Кондор, 2015. — 581с. 

16. Осовська Г. В., Фіщук О. Л., Жалінська І. В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика: Навч. посібник для 

студ. вищих навч. закл.. — К. : Кондор, 2013. — 196с. 

                                                                                ДОДАТКОВІ ДЖЕРЕЛА 

17. Пастухова В. В. Стратегічне управління підприємством: філософія, політика, ефективність / Київський 

національний торговельно-економічний унт. — К., 2012. — 301с. 

18. Писаренко С.М, Пельтек Л.В. / Методогічні апекти формування системи управління оборотними активами 

підприємства/ С.М. Писаренко, Л.В 81 Пельтек / Вісник Запорізького національного університету. – 2013р. -№1. – 

с.43-49 

19. Поддєрьогін А. М. та ін. Фінанси підприємств: Підручник / Київський національний економічний ун-т / Анатолій 

Микитович Поддєрьогін (ред.). — 5- те вид., перероб. та доп. — К. : КНЕУ, 2014. — 546с. 

20. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: навч. пос. / В.О. Подольська, О.В. Яріш. – К.: Центр навчальної літератури, 

2016. – 488 с. 

21. Подольчак Н. Ю. Стратегічний менеджмент: Навч.-метод. посібник для студ. напряму «Менеджмент» спец. 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» / Національний ун- т «Львівська політехніка». — Л.: 

Видавництво Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2016. — 223с. 

22. Поліщук Т. М., Ковальов В. Г. Економічні основи менеджменту: Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Одеський 

держ. екологічний ун-т. — О. : ТЭС, 2014. — 150с. 

23. Попович П. Я. Економічний аналіз та аудит на підприємстві: Підручник. – Тернопіль, 2013. – 254 c. 

24. Пріб К. А. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: Навч. посіб. для дистанційного навчання / Відкритий 

міжнародний ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Університет «Україна», 2016. — 321с. 

25. Рудюк Л. В. Фінанси: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини 

«Україна» / Л.Ф. Романенко (ред.). — К. : Університет «Україна», 2014. — 120с. 

26. Скибінська З. М. Економіка та управління підприємством: Навч. посібник для студ. дистанційної форми навчання 

/ Національний ун-т «Львівська політехніка». Інститут дистанційного навчання. — Л. : Видавництво 

Національного ун-ту «Львівська політехніка», 2015. — 136с. 82 



27. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — 3.вид., перероб. і доп. — К. : Центр 

навчальної літератури, 2014. — 460с. 

28. Смолянська О.Ю. Фінансовий ринок: Навчальний посібник. - Київ: Центр навчальної літератури, 2015.- 384 с. 

29. Терещенко О. О., Невмержицький Я. І., Куліш А. П., Терещенко С. І., Галака О. П. Фінансова діяльність суб’єктів 

господарювання: Навч.-метод. посібник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Олег 

Олександрович Терещенко (ред.). — К. : КНЕУ, 2016. — 312с. 

30. Хміль Ф. І. Основи менеджменту: підручник. — 2-ге вид., випр., доп. — К.: Академвидав, 2016. — 576с. 

31. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 

2012. – 320с 

32. Фесюк І.В. Методичні засади планування потреби в оборотному капіталі підприємства у ринкових умовах // 

Економіка і ринок: облік, аналіз, контроль. – 2015. –№13 

33. Хілінський Ю. Як правильно збільшити статутний капітал / Хілінський Ю. // Все про бухгалтерський облік. – 2011. 

– № 76. – С. 33-34. 

34. Шатун В. Т. Основи менеджменту: Навч. посіб. / Миколаївський держ. гуманітарний ун-т ім. Петра Могили 

комплексу «Києво-Могилянська академія». — Миколаїв: Видавництво МДГУ ім. Петра Могили, 2016. — 376с 

35. Шокун В. В., Пішеніна Т. І. Основи менеджменту: Навч. посіб. для дистанц. навчання / Відкритий міжнародний 

ун-т розвитку людини «Україна». — К. : Ун-т «Україна», 2015. — 340 

36. Школьник, І. О. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посібник. / За ред.. І. О. Школьник. – Суми: УАБС НБУ, 

2014. – 342 с. – ISBN 658-012- 4-336 

37. Шелудько В.М. Фінансовий менеджмент: Підручник. - К.: Знання, 2015. - 439 с. 

38. Чиж Н. М. Особливості оптимізації структури власного капіталу за критерієм мінімізації його вартості / Н. М. Чиж 

// Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”: збірник наукових праць / Луцький державний технічний університет. 

– Луцьк, 2014. – Випуск 4 (16). – Ч. 2. – С. 193-201 

39. Щебликіна І. О. Власний капітал підприємства / І. О. Щебликіна // Вісник наукових праць Таврійського 

державного агротехнологічного університету (економічні науки). – 2014. – № 2 (14). – С. 388-395. 

40. Яремко І. Й. Управління капіталом підприємства: економічний і фінансовий інструментарій : монографія / І. Й. 

Яремко. – Львів : Каменяр, 2016. – 176 с. 

 

 



ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ 

41. www.business.ua – журнал «Бізнес»  

42. www.expert.ua – журнал «Експерт–Україна»  

43. www.kommersant.ua – газета «Комерсант–Україна»  

44. www.companion.ua – журнал "Компанйон"  

45. www.investgazeta.net – «Українска інвестиційна газета»  

46. www.korrespondent.net – Українська мережа новин "Korrespondent.net 

47. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1023-12 – Офіційний сайт Верховної Ради України  

48. http://www.stat.gov.ua – Офіційний сайт Державного статистичного управління України 

49. http://www.min.gov.ua – Офіційний сайт Кабінету міністрів України 

 


