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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни).
Дисципліна «Фінансовий менеджмент» належить до обов'язкових навчальних дисциплін
підготовки студентів за освітньо-професійною програмою «Інформаційні технології та
моделювання в економіці» спеціальності 051 «Економіка» та дозволяє, після завершення
засвоєння змісту дисципліни, набути студентами компетенцій прийняття управлінських рішень
для розв’язку складних фінансових задач і проблем в процесі менеджменту фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання, що передбачає проведення досліджень та
здійснення інновацій, характеризується невизначеністю умов і комплексністю вимог.
2. Мета навчальної дисципліни: сформувати фундаментальні знання та вміння з теорії
та практики фінансових відносин як основи прийняття фахових управлінських рішень у сфері
організації, діагностики і моделювання усіх аспектів фінансово-господарської діяльності
суб’єктів господарювання.
3. Пререквізити. Навчальні дисципліни, важливі для вивчення здобувачем вищої освіти
до початку роботи та паралельно із дисципліною «Фінансовий менеджмент», що підвищує
ефективність її засвоєння, - це «Інновації та інноваційна економіка», «Стратегічний
менеджмент», «Корпоративні інформаційні системи», «Бізнес аналітика».
4. Результати навчання.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:
знати:
- фундаментальні засади теорії та практики фінансових відносин як специфічної форми
суспільних відносин, а також як теоретичної основи прийняття фахових управлінських
рішень у сфері організації, діагностики і моделювання усіх аспектів фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання;
- на рівні новітніх досягнень основні концепції і методології наукового пізнання,
абстрактного мислення, аналізу та синтезу у сфері фінансового менеджменту;
- теоретичні основи обґрунтування управлінських рішень щодо ефективного розвитку
суб’єктів господарювання, враховуючи цілі, ресурси, обмеження та ризики;
- навички міжособистісної взаємодії для вирішення етичних дилем з опорою на норми
закону, етичні принципи та загальнолюдські цінності, які здатні мотивувати колектив та
рухатися до спільної мети.
- підходи до оцінювати можливих ризиків, соціально економічних наслідків управлінських
рішень в сфері менеджменту фінансово-господарської діяльності підприємств та
опрацюванні її результатів.
вміти:
- розробляти, обґрунтовувати і приймати ефективні рішення з питань розвитку соціальноекономічних систем та управління суб’єктами економічної діяльності;
- оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для
обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та пов’язаних з цим управлінських
рішень;
- обирати ефективні методи управління економічною діяльністю суб’єктів господарювання,
обґрунтовувати пропоновані рішення на основі релевантних даних та наукових і
прикладних досліджень;
- використовувати теоретичний та методичний інструментарій для діагностики,
моделювання, розробки сценаріїв і стратегій розвитку усіх аспектів фінансової діяльності
суб’єктів господарювання;
- планувати, розробляти та управляти проєктами у сфері фінансів підприємств, здійснювати
інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення;
- застосовувати та приймати ефективні рішення за невизначених умов і вимог, що
потребують застосування нових інноваційних підходів, методів та інструментарію в
управління фінансами суб’єктів господарювання;
- оцінювати результати власної роботи, демонструвати лідерські навички та уміння
управляти персоналом і працювати в команді.
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5. Опис навчальної дисципліни
5.1 Загальна інформація
Кількість
Кількість годин

Семестр

Форма
навчання

Рік підготовки

3

10

4

120

30

15

75

Екзамен

10

4

120

8

4

108

Екзамен

Вид
підсумкового
контролю

5.2 Дидактична карта навчальної дисципліни
Назви змістових модулів і тем
Кількість годин
денна форма
Заочна форма
усього
у тому числі
усього
у тому числі
л п лаб. інд с.р.
л
п лаб. інд с.р.
1
2
3 4
5
6
7
8
9 10 11 12 13
Теми лекційних занять
Змістовий модуль 1. Організаційні та методичні основи
організації фінансового менеджменту”
Тема 1. Теоретичні та
12
3 2
7
9
0,5 0,5
10
організаційні основи
фінансового менеджменту
Тема 2. Система забезпечення
11
3 1
7
8
0,5 10
фінансового менеджменту
Тема 3. Управління
13
3 2
8
9
1 0,5
11
грошовими потоками на
підприємстві
Тема 4. Визначення вартості
11
3 1
7
9
1 0,5
11
грошей у часі та її
використання у фінансових
розрахунках.
Разом за ЗМ1
47
6
29
35
3 1,5
42
Теми лекційних занять
Змістовий модуль 2. “Управління звичайною діяльністю
підприємства”
Тема 5. Управління прибутком 12
3 1
8
9
1 0,5
11
Тема 6. Управління активами
13
3 2
8
10
1 0,5
11
Тема 7. Вартість та
13
3 2
8
9
1 0,5
11
оптимізація структури
капіталу
Тема 8. Управління
13
3 2
8
10
1 0,5
11
інвестиціями.
Тема 9. Управління
11
3 1
7
8
0,5 11
фінансовими ризиками
Тема 10. Антикризове
11
3 1
7
9
0,5 0,5
11
фінансове управління на
підприємстві.
Разом за ЗМ 2
73
18 9
46
55
5 2,5
66
Усього годин 120 30 15
75
90
8
4
108

4
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

5.3. Зміст завдань для самостійної роботи
Назва теми
Ознайомлення з методичним інструментарієм фінансового менеджменту
1. Механізм фінансового менеджменту
2. Особливості організації фінансового менеджменту в залежності від форми організації
бізнесу
3. Врахування інфляційних процесів у тактиці фінансового менеджменту.
Значення фінансової звітності для аналізу діяльності підприємства
1. Базові показники, що використовуються у фінансовому менеджменті.
2. Аналіз рахунків як джерело поточної економічної інформації.
Оцінка ефективності моделі управління грошовими потоками
1. Критерії управління грошовими потоками суб'єкта господарювання
2. Форми управління грошовими потоками
Концепція оцінки ануїтетних платежів
1. Рента та її значення у господарській діяльності підприємства
2. Методичний інструментарій вартості грошей у часі.
3. Майбутня і поточна вартість ануїтету
Дивідендна політика
1. Сутність та значення дивідендів у господарській діяльності підприємств
2. Механізм нарахування та управління дивідендами
3. Капіталізація доходів працівників підприємств як засіб підвищення ефективності
управління прибутком.
Управління джерелами фінансування оборотного та основного капіталу.
1. Стратегія фінансування поточних активів.
2. Управління джерелами фінансування оборотних активів.
3. Управління фінансування необоротних активів.
Політика залучення позичкових коштів.
1. Управління залученням банківських кредитів.
2. Управління фінансовим лізингом та комерційним кредитом.
3. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю
Формування та управління портфелем фінансових інвестицій.
1. Сутність та значення фінансових інвестицій
2. Принципи формування портфеля фінансових інвестицій.
3. Основні методи управління портфелем цінних паперів
Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків.
1. Необхідність використання внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків.
2. Види внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків.
Контролінг в антикризовому управління підприємством
1. Сутність, функції та завдання контролінгу.
2. Стратегічний та оперативний фінансовий контролінг.
3. Антикризовий фінансовий контролінг.
4. Система раннього попередження та реагування
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6. Система контролю та оцінювання
Види та форми контролю
Форми поточного контролю: письмова (контрольні та самостійні роботи тестування,
розв’язання практичних задач).
Форми підсумкового контролю: екзамен.
Засоби оцінювання
Засобами оцінювання та демонстрування результатів навчання:
• підготовка рефератів та ІНДЗ;
• розв’язання практичних задач;
• проекти (індивідуальні та командні проекти), аналітичні звіти;
• контрольні роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання з навчальної дисципліни
Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань студента.
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та інших видів занять,
самостійної роботи і має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання
конкретної роботи. Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання на
завершальному етапі.
Загальна кількість балів, яку студент може отримати у процесі вивчення дисципліни
протягом семестру, становить 100 балів, з яких 60 балів студент набирає при поточних видах
контролю і 40 балів – у процесі підсумкового виду контролю (екзамену).
Кількість балів за кожний навчальний елемент виводиться із суми поточних видів
контролю. Кількість балів за змістовний модуль дорівнює сумі балів, отриманих за навчальні
елементи даного модуля. Максимальна кількість балів складає: за 1 модуль – 25; 2 модуль – 35.
Студент, який набрав протягом нормативного терміну вивчення дисципліни 60 балів та
виконав навантаження за всіма кредитами, має можливість не складати іспит і отримати
набрану кількість балів як підсумкову оцінку або складати іспит з метою підвищення свого
рейтингу за даною навчальною дисципліною. Якщо студент набрав менше 35 балів, він не
допускається до складання іспиту.
Підсумкова оцінка за навчальну дисципліну, з якої складається екзамен, виводиться із
суми балів поточного контролю за змістовими модулями (до 60 балів) та підсумкового
контролю (екзамену) – до 40 балів. Якщо студент за власною ініціативою, бажанням, крім
обов’язкових видів контролю (60 балів), виконує додаткові види роботи (ІНДЗ, розв’язання
додаткових задач) при цьому набравши додатково не менше 40 балів, може отримати оцінку за
іспит автоматично.
Формою підсумкового контролю з метою оцінки результатів навчання на завершальному
етапі вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є письмовий іспит. Студенти отримують
білет, що містить два теоретичних питання з дисципліни, 5 тестових завдань і одне практичне
завдання з пройденого матеріалу. У 40 балів, що можливо отримати на іспиті входить: 2
теоретичних питання (по 10 балів відповідно), 5 тестів по 2 бали (сумарно 10) та задача (10
балів). У випадку не повної відповіді зберігається відсоткове відношення розкриття відповіді та
бального оцінювання. Аналогічно виставляються бали по другому питанню. Задача оцінюється
таким чином: 10 балів – за повністю розв’язану задачу; 8 – за правильно вказані формули, однак
неправильне розв'язання; 5 – за правильно вказані формули, що необхідно для розв'язку, яке
однак не має числового розв'язку; 3 – з а правильний хід обчислення, однак не виконаний в
повному обсязі. В іншому випадку задача оцінюється в 0 балів.
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Шкала оцінювання: національна та ЄКТС
Оцінка за національною
шкалою
Відмінно
Добре
Задовільно

Незадовільно

Оцінка за шкалою ECTS
Пояснення за
Оцінка (бали)
розширеною шкалою
A (90-100)
відмінно
B (80-89)
дуже добре
C (70-79)
добре
D (60-69)
задовільно
E (50-59)
достатньо
(незадовільно)
FX (35-49)
з можливістю повторного
складання
(незадовільно)
F (1-34)
з обов'язковим повторним
курсом

Критерії оцінювання відповідей
Оцінкою «А» оцінюється повна та аргументована відповідь на теоретичне запитання,
тестові питання, а також подано правильний розв'язок задачі, що розкриває суть матеріалу,
свідчить про вміння аналізувати матеріал та робити змістовні висновки. Відповідь повинна бути
чіткою, логічною і послідовною.
Відповідь оцінюється на «В» за умови розкриття теоретичного питання білету та
тестових завдань і задачі, але містить неточності, що не суттєво впливають на зміст завдання.
Відповідь оцінюється на «С» за умови повного та правильного розкриття одного з
питань білету, але у той же час тестові та практичні завдання вирішені на належному рівні.
Якщо підхід викладення матеріалу правильний, але виявляється недостатнє його
розуміння, і в той же час практичне завдання розв'язано з деякими неточностями виставляється
оцінка «D».
Відповідь оцінюється на «Е» у випадку правильного підходу до викладення
теоретичного матеріалу та не повного розв'язання практичного завдання.
В усіх інших випадках відповідь оцінюється на «Fx».
Розподіл балів, які отримують студенти (екзамен)

Поточне оцінювання (аудиторна та самостійна робота)
Змістовий модуль 1
Т1
Т2
Т3
Т4
5
5
5
10

Т5
5

Змістовий модуль 2
Т6
Т7
Т8
Т9
5
5
5
5

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Т10
10

Кількість балів
(екзамен)

Сумар
на
к-ть
балів

40

100
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7. Рекомендована література
7.1. Базова (основна)
1. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учеб. курс. / И.А. Бланк – К.: Ника-Центр – Эльга,
1999. – 528 с.
2. Богданюк О.В. Оцінка формування грошових коштів підприємства з метою ефективного
управління його фінансовою діяльністю / О.В. Богданюк, Ю.В. Волочай // Молодий
вчений. – 2017. – No 6 (46). – С. 387-390. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/88.pdf
3. Брейли Р.А. Принципы корпоративных финансов [Текст] / Р.А. Брейли, С.С. Майерс: 2-е
русск. изд. ( пер. с 7-го междунар. изд.) - М.: Олимп-Бизнес, 2008. - 1008 с.
4. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент [Текст] / Ю. Бригхэм, М. Эрхардт: 10-е изд.; пер. с
англ. под. ред. к.э.н. Е.А. Дорофеева. – СПб: Питер, 2009. – 960 с.
5. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту / Є. Брігхем; [пер. з англ.]. – К. : Молодь,
1997. – 1000 с.
6. Бурденко І.М. Управління грошовими потоками як основа забезпечення фінансової
рівноваги суб’єктів господарювання / І.М. Бурденко // Глобальні та національні
проблеми економіки. – 2017. – No 16. – С. 661-665. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://global-national.in.ua/archive/16-2017/130.pdf
7. Бушовська Л.Б. Управління інвестиційною діяльністю як важливий складник
економічної безпеки підприємства / Л.Б. Бушовська // Економіка і суспільство. – 2017. –
Випуск No 11. – С. 170-176. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/28.pdf
8. Ван Хорн Дж. К. Основы финансового менеджмента [Текст] / Джеймс К. Ван Хорн,
Джон М. Вахович (мл.): 12-е издание ; пер. с англ.– М.: “ИД Вильяме”, 2008. – 1232 с.
9. Великий Ю.М. Особливості дивідендної політики українських корпорацій / Ю.М.
Великий // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск 17. – С. 219223. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/172017/49.pdf
10. Висоцька А.В. Управління прибутком на підприємстві та шляхи його покращання / А.В.
Висоцька, Ю.В. Гончаров // Технології та дизайн. – 2013. - No 1 (6). - С. 1 – 7.
11. Воробець Т.І. Сутність фінансових ризиків на фондовому ринку / Т.І. Воробець //
Актуальні проблеми економіки. – 2012. – No 8. – С. 253-257.
12. Воробйов Ю.М. Фінансовий капітал акціонерних компаній / Ю.М. Воробйов // Науковий
вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. - No1.С. 7-11. 35.
13. Гаврилко П.П. Вдосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства на
сучасному етапі розвитку економіки України / П.П. Гаврилко. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://visnyk-onu.od.ua/journal/2016_21_3/30.pdf
14. Гайбура Ю.А.Фінансове прогнозування як елемент управління фінансовими ресурсами
підприємства / Ю.А. Гайбура, Л.А. Загнітко // Економіка і суспільство. – 2017. – No 9. –
С.
968-974.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/167.pdf
15. Гайдаржийська О.М. Дослідження структури власного капіталу підприємства та
особливостей його формування / О.М. Гайдаржийська, О.М. Рибак, А.О. Чайковська //
Інфраструктура ринку. – 2017. – Випуск 6. – С. 94-96. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://market-infr.od.ua/journals/2017/6_2017_ukr/20.pdf
16. Голіков К.Ю. Вдосконалення оцінки ефективності системи управління запасами на
підприємстві / К.Ю. Голіков, Л.М. Шульгіна. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/2/8.pdf
17. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент [Текст]: Навч. посібник / А.Б. Гончаров;
Харківський держ. економічний ун-т. - Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. - 238 с.
18. Господарський кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
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19. Григораш Т.Ф. Теоретичні підходи до розуміння поняття «Дивідендна політика» як
фактора управління власним капіталом / Т.Ф. Григораш, В.В. Артеменко, А.О.
Бондаренко // Молодий вчений. – 2017. – No 5(45). – С. 556-560. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/5/124.pdf
20. Гудзь О.І. Управління дебіторською заборгованістю відповідно до етапу життєвого
циклу підприємства / О.І. Гудзь, О.Б. Мусійовська // Економіка і суспільство. – 2017. –
Випуск No 8. – С. 231-235. Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.economyandsociety.in.ua/journal/8_ukr/40.pdf
21. Давиденко Н.М. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту на підприємстві /
Н.М. Давиденко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. Том
1. – 2017. – No 1 (49). – С. 248-252.
22. Денис О.Б. Напрямки вдосконалення дивідендної політики вітчизняних акціонерних
товариств / О.Б. Денис, Н.В. Дунас // Науковий вісник НЛТУ України. – 2013. – Вип.
23.1. - С. 190-195.
23. Дрига С.Г. Диспропорції в структурі капіталу підприємства та їх впливна фінансові
показники роботи підприємства / С.Г. Дрига, І.Д. Міщенко // Молодий вчений. – 2017. –
No 8 (48). – С. 441-445. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8/96.pdf
24. Закон України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом”
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2343-12
25. Закон України “Про інвестиційну діяльність” [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1560-12
26. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3480-15
27. Закон України «Про акціонерні товариства» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/514-17
28. Закон України «Про банки і банківську діяльність» [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2121-14
29. Закон України «Про заставу» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2654-12
30. Закон України «Про обіг векселів в Україні» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2374-14
31. Закон України «Про фінансовий лізинг» [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80
32. Івченко Л.В. Власний капітал: джерела формування та функції / Л.В. Івченко, Н.Л.
Удовик.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/1/13.pdf
33. Іпполітова І.Я. Методичний підхід щодо управління товарно-матеріальними цінностями
на підприємстві / І.Я. Іпполітова. Електронний ресурс] – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/archive/10-2016/73.pdf
34. Каламан О.Б. Особливості формування операційного прибутку підприємств
виноградарсько-виноробного під комплексу / О.Б. Каламан. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://economics.opu.ua/files/archive/2016/No1/149.pdf
35. Карлова Г.І. Загальні принципи ризик-менеджменту в системі управління підприємством
/ Г.І. Карлова // Науковий вісник: Фінанси, банки, інвестиції. – 2013. - No1. - С. 146-149.
36. Кильницька В.Є. Структурування процесу управління дебіторською заборгованістю
підприємства / Є.В. Кильницька. // Вісник НТУ «ХПІ». - 2013. - No 20 (993). - С. 141-145.
37. Ковалев В.В. Курс финансового менеджмента [Текст]: учебник / В.В. Ковалев. – 2-е изд.
– М.: Проспект, 2009. – 480 с.
38. Ковтуненко К.В. Управління дебіторською заборгованістю як інструмент зменшення
фінансових ризиків на малих підприємствах / К.В. Ковтуненко, О.А. Ковалик //
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Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2017. – No 1 (1). – С. 5257.
–
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://economics.opu.ua/ejopu/2017/No1/52.pdf
39. Костюк-Пукаляк О.М. Сучасна концепція визначення суті грошових потоків та їх видів /
О.М. Костюк-Пукаляк // Молодий вчений. – 2017. – No 8 (48). – С. 449-456.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/8/98.pd
40. Кочкодан В.Б. Побудова системи управління структурою капіталу підприємства / В.Б.
Кочкодан.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://www.visnykeconom.uzhnu.uz.ua/archive/7_2_2016ua/10.pdf
41. Кузенко Т.Б. Стратегічні підходи до управління фінансовими ризиками підприємства /
Т.Б. Кузенко // Інтелект ХХІ. – 2017. – No 2. – С. 117-123. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2017/2017_2/16.pdf
42. Левицький В. Інвестиційний аналіз у фінансовому менеджменті / В. Левицький //
Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі
Українки.– 2017. – No 1. – С. 141-146. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://echas.eenu.edu.ua/static/content/files/17/sq/17sqia016na1shr1h4u173t131o1kklk.pdf
43. Ломтєва І.М. Особливості управління запасами в структурних підрозділах публічного
акціонерного товариства у галузі залізничного транспорту / І.М. Ломтєва, К.П. Синиця,
М.П. Сначов // Збірник наукових праць Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна «Проблеми економіки транспорту».
– 2017. – Вип. 13. –С. 63-68
44. Лупенко Ю.О. Хеджування фінансових ризиків та сучасний ринок деривативів для
підприємств аграрного сектору економіки / Ю.О. Лупенко, В.В. Фещенко // Фінанси
України. – 2014. – No 11 (228). – С. 98-115.
45. Міцкевич Н.В. Управління інвестиційним процесом розвитку підприємства / Н.В.
Міцкевич, В.В. Маньківський. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/1/28.pdf
46. Одношевна О.О. Шляхи вдосконалення процесу управління дебіторською
заборгованістю / О.О. Одношевна. [Електронний ресурс] Режим доступу: http://globalnational.in.ua/archive/10-2016/196.pdf
47. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент = Управление денежным оборотом предприятия
[Текст]: учебник / Л.Н. Павлова. – М: Банки и биржи, 1995. – 400с.
48. Пилипенко С.М. Управління нематеріальними активами: проблеми та основні шляхи їх
вирішення / С.М. Пилипенко. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12516/1/Pylypenko_article_2016_2.p
df
49. Пінчук С.С. Фінансове планування як ключовий елемент в системі управління
ефективністю діяльності підприємств залізничного транспорту / С.С. Пінчук //
Економічний форум. – 2017. – No 1. – С. 155-161.
50. Плотніков О.В. Фінансовий менеджмент у транснаціональних корпораціях [Текст]: навч.
посібник / О.В. Плотніков. – К: Кондор, 2004. – 252с.
51. Потапова Н.О. Особливості системи управління запасами на підприємствах сільського
господарства / Н.О. Потапова, Д.С. Головко // Молодий вчений. – 2017. – No 6 (46) – С.
479-484.
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу:
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/109.pdf
52. Практикум по финансовому менеджменту : Учебно-деловые ситуации, задачи и решения
/ Под ред. Стояновой Е.С. – М: Перспектива, 1997. – 140с.
53. Сергєєва О.Р. Сутність та основні аспекти управління грошовими потоками
підприємства / О.Р. Сергєєва // Науковий вісник Ужгородського національного
університету. – 2017. – Випуск 12, частина 2. – С. 107-110. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.visnyk-econom.uzhnu.uz.ua/archive/12_2_2017ua/24.pdf
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54. Сердюков К.Г. Роль фінансового планування та прогнозування у забезпеченні
фінансової стійкості підприємства / К.Г. Сердюков, Ю.М. Великий, К.С. Лєснікова //
Економіка і суспільство. – 2017. – Випуск No 11. – С. 277-282. [Електронний ресурс] –
Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/11_ukr/46.pdf
55. Стефанишин О.Б. Дослідження особливостей складу та структури капіталу торговельної
сфери / О.Б. Стефанишин // Економіка. Управління. Інновації. – 2016. – Випуск No 2
(17).
56. Терещенко О.О. Прагматика розвитку ставки дисконтування в період фінансової кризи /
О.О. Терещенко // Фінанси України. – 2015. – No 6 235). – С. 58-71.
57. Тодосійчук В.Л. Бюджетування як інноваційний підхід в управлінні аграрним
підприємством / В.Л. Тодосійчук, Ю.В. Алескерова. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/109.pdf
58. Чуприна Л.В. Деякі аспекти управління дебіторською заборгованістю / Л.В. Чуприна,
М.А. Шайтер // Молодий вчений. – 2017. – No 3 (43). – С. 885-889. [Електронний ресурс]
– Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/3/202.pdf
59. Щербань О.Д. Види та методи фінансового планування на підприємстві / О.Д. Щербань
// Молодий вчений. – 2017. - No 6 (46). – С. 530-534. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2017/6/121.pdf
60. Ямненко Г.Є. Інформаційне забезпечення управління дебіторською заборгованістю / Г.Є.
Ямненко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2017. – Випуск 16. – С. 530533. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/162017/106.pdf
61. Янковий О.Г. Прогнозування грошових потоків підприємства на основі принципу
балансу змінних / О.Г. Янковий , Г.В. Кошельок // Науковий вісник Ужгородського
університету. Серія: Економіка. Том 1. – 2017. – No 1 (49). – С. 309-315.
7.2. Допоміжна
1. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – 2-е изд., расш. и доп. –К.: НикаЦентр, 2002. –752 с.
2. Бланк И.А. Управление активами / И. А. Бланк. –К.: Ника-Центр, Эльга, 2002. – 720 с.
3. Бланк И.А. Управление денежными потоками / И. А. Бланк. – К.: Ника - Центр, Эльга,
2002. – 736 с.
4. Бланк И.А. Управление капиталом: учеб. курс / И. А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр,
2004. – 576 с. (Раздел 2, глава 5, с. 197-242).
5. Боди Зви, Мертон Роберт. Финансы: Учеб. пособие: Пер. с англ. – М.: Издат. дом
«Вильямс», 2000. – 592 с.
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8. Інформаційні ресурси
1. Ukraine Business & Economy http://www.oon.com.ua.
2. Офіційний сайт ДержкомстатуУкраїниhttp://www.ukrstat.gov.ua
3. Електронні вісті‖ http://www.elvisti.com
4. Офіційний сайт Верховної Ради України http://www.rada.gov.ua
5. Газети країн світу http://www.dds.ni
6. Преса Росії http://www.online.ru
7. Преса України http://www.brama.com/news/ukr.html
8. Financial Times http://www.ft.com
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10. New York Times (Information About) http://www.nytimes.com
11. Вісник Національного банку України http://www.bank.gov.ua
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18. Сайт журнала GAAP & IAS http://www.gaap.ru
19. Офіційний сайт Державної комісії з цінних паперів та фондового
ринкуhttp://www.ssmsc.gov.ua/
20. Сайт Національного Депозитарію України / http://www.ndu.gov.ua/
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