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1. Опис дисципліни
Найменування показників

Характеристика дисципліни

Обов'язкова (для студентів спеціальності "назва
спеціальності") / вибіркова дисципліна

Обов'язкова (для студентів

Семестр (осінній / весняний)
Кількість кредитів
Загальна кількість годин
Кількість модулів
Лекції, годин
Практичні / семінарські, годин
Лабораторні, годин
Самостійна робота, годин
Тижневих годин для денної форми навчання:
аудиторних
самостійної роботи студента
Вид контролю

осінній
6
180
2
30
30
120

спеціальності

3,8
7,5
екзамен

2. Програма дисципліни
Ціль – оволодіння студентами базовими знаннями з теорії і практики управ-

ління фінансами підприємств, формування вміння управляти операційною та інвестиційною діяльністю, пошук оптимальних фінансових рішень.
Завдання: - вивчення змісту та завдань фінансового менеджменту, питань
управління оборотними активами підприємства, оптимізації фінансової структури
капіталу, оцінки підприємницьких ризиків, управління прибутком, портфелем цінних
паперів, фінансовим станом підприємства, дивідендної та інвестиційної політики.

Предмет: економічні відносини з приводу формування, розподілу і
використання ресурсів підприємства.
Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
Тема 3. Управління грошовими потоками
Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових
розрахунках
Тема 5. Управління прибутком
Тема 6. Управління активами
Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу
Тема 8. Управління інвестиціями
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
Тема 10. Аналіз фінансових звітів
Тема 11. Внутрішньофірмове прогнозування і планування
Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві

3. Структура дисципліни
Кількість годин (денна форма навчання)
Назви змістових модулів і тем
у тому числі
усього
лекц.
пр./сем.
лаб.
СРС
1
2
3
4
5
6
Змістовий модуль 1. Організація фінансового менеджменту.
Тема 1. Теоретичні та організаційні
основи фінансового менеджменту
12
2
2
8
Тема 2. Система забезпечення
13
2
2
9
фінансового менеджменту
Тема 3. Управління грошовими
14
потоками
2
2
10
Тема 4. Визначення вартості грошей у
часі та її використання у фінансових
14
2
2
10
розрахунках
Тема 5. Управління прибутком.
15
2
2
11
Тема 6. Управління активами
14
2
2
10
Тема 7. Вартість і оптимізація
14
структури капіталу
2
2
10
Разом за змістовим модулем 2
96
68
14
14
Змістовий модуль 2. : Управління фінансовими ресурсами підприємства.
Тема 8. Управління інвестиціями
4
16
2
10
Тема 9. Управління фінансовими
16
2
4
10
ризиками
Тема 10. Аналіз фінансових звітів
4
18
4
12
Тема 11. Внутрішньофірмове
16
4
2
10
прогнозування і планування
Тема 12. Антикризове фінансове
управління на підприємстві
16
4
2
10
Разом за змістовим модулем 2
84
52
16
16
Усього годин
180
30
30
120

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять
№
з/п

Вид та тема семінарського заняття

Семінар - розгорнута бесіда
Тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового
менеджменту
Семінар з виконанням практичних задач
2
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту
Семінар запитань і відповідей
3
Тема 3. Управління грошовими потоками
Семінар з виконанням практичних задач
4
Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у
фінансових розрахунках
Семінар - дискусія
5
Тема 5. Управління прибутком.
6
Семінар запитань і відповідей Тема 6. Управління активами
Семінар - дискусія
7
Тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу
Семінар з виконанням практичних задач Тема 8. Управління
8
інвестиціями
Семінар - розгорнута бесіда
9
Тема 9. Управління фінансовими ризиками
10 Семінар - розгорнута бесіда Тема 10. Аналіз фінансових звітів
11 Семінар - розгорнута бесіда
Тема 11 . Внутрішньофірмове прогнозування і планування
12 Семінар - розгорнута бесіда
Тема 12. Антикризове фінансове управління на підприємстві
Всього
1

Кількість
годин
2
2
2
2
2
2
2
4
4
4
2
2
30

5. Індивідуальні завдання
1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.
2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.
3. Добір статистичної інформації за результатами роботи казначейської
служби та складання на її підставі таблиць та графіків.
4. Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських,
всеукраїнських та міжнародних семінарах та конференціях.

6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи
Кількість
годин
Зміст самостійної роботи
самостійної роботи
Змістовий модуль 1. Сутність казначейської системи України

Вид та тема
семінарських занять

1. Опрацювання

Семінар - розгорнута
бесіда
Тема 1. Теоретичні та
організаційні основи
фінансового
менеджменту
8
Семінар з виконанням
практичних задач
Тема 2. Система
забезпечення
фінансового
менеджменту

9

Семінар запитань і
відповідей
Тема 3.
Управління грошовими потоками
10
Семінар з виконанням
практичних задач
Тема 4.
Визначення вартості
грошей у часі та її
використання у
фінансових
розрахунках

10

Семінар з
виконанням
практичних задач
Тема 5. Управління
прибутком

11

конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: виникнення і етапи
розвитку фінансового менеджменту; сутність, мета і
завдання фінансового менеджменту на підприємстві;
предмет і об'єкт фінансового менеджменту; принципи та
функції фінансового менеджменту; механізм фінансового
менеджменту.
Джерела [1,2, 18,26].
2. Самотестування.
3. Підготовка до презентації доповіді.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: поняття системи
забезпечення фінансового менеджменту; підсистема
організаційного забезпечення фінансового менеджменту;
підсистема інформаційного забезпечення фінансового
менеджменту; підсистема оцінки фінансово стану
підприємства; підсистема фінансового планування і
прогнозування; підсистема фінансового контролю.
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: суть і класифікація
грошових потоків підприємства; необхідність, основні
принципи, цілі і завдання управління грошовими потоками
підприємства; етапи організації управління грошовими
потоками; оптимізація грошових потоків. Джерело [1,2,
19].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом розв’язання задач із
застосуванням методів збалансування дефіцитного грошового потоку, методів збалансування надлишкового
грошового потоку, системи "Прискорення- уповільнення
платіжного обороту".
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: суть і практичне
використання оцінки вартості грошей в часі; майбутня
вартість грошей, її визначення і використання у фінансових розрахунках; справжня вартість грошей, її визначення і використання у фінансових розрахунках; фінансові
ренти (ануїтети) і їх практичне використання. Джерело
[1,2, 19].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом розв’язання задач із
застосуванням методів нарахування відсотків, методики
визначення майбутньої вартості грошей з урахуванням
інфляційного чинника, сутність і основні параметри
ануїтету та порядок визначення його майбутньої вартості.
1.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: управління доходами і
витратами підприємств; цінова політика підприємства,
методи встановлення цін; управління прибутком в процесі
господарської діяльності підприємства; операційний
леверидж як механізм управління формуванням прибутку;
фінансовий важіль.

Засоби
діагностики
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня доповідей
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант

Тестування,
проведення
дискусії,
заслуховуван
ня
та
обговорюван
ня
повідомлень

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання

практичних
завдань
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Джерело [1, 2, 19, 29,32].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань із застосуванням методів
максимізації
прибутку
підприємства,
механізму
операційного та фінансового левериджу суб’єктів
підприємництва.
1.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: суть і значення
управління активами підприємства; зміст і задачі
управління
оборотними
активами;
управління
дебіторською заборгованістю; управління грошовими
коштами; управління запасами; управління необоротними
активами; стратегія фінансування поточних активів.
Джерело [1, 2, 18,19,30,32].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом застосування в процесі
аналізу моделі Дюпона, моделі Баумоля, моделі МіллераОрра, математичної моделі EOQ, вивчення особливостей
моделей стратегії фінансування поточних активів.
1.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: економічна суть
капіталу та значення управління ним у системі
фінансового
менеджменту;
принципи
формування
капіталу новостворюваного підприємства; політика
формування власних фінансових ресурсів; політика
залучення позикових засобів; вартість капіталу і принципи
її оцінки; оптимізація структури капіталу.
Джерело [1, 2, 19, 26].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом застосування методичних
підходів щодо оптимізації структури капіталу за критерієм
максимізації фінансової рентабельності підприємства: на
базі оцінки ефекту фінансового левериджу, на базі оцінки
виробничо-фінансового левериджу, ЕВІТ-ЕРS підходу,
методі «Дюпона», методі <^АСС».

індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань
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інвестиціями; управління капітальними інвестиціями;
оцінка ефективності інвестиційних проектів; управління
джерелами
фінансування
капітальних
інвестицій;
управління фінансовими інвестиціями; методи оцінки
ефективності
фінансових
інвестицій;
управління
формуванням портфеля фінансових інвестицій.
Джерело [1, 2, 18, 29].
2. Самотестування.
3. Самоперевірка знань шляхом визначення показників
оцінки ефективності інвестиційних проектів: “індекс
доходності інвестиції” (profitability index; PI); “індекс
прибутковості інвестицій” (return on investment; ROI);
“період окупності інвестицій” (payback period; PP);
оцінки вартості фінансових інструментів за допомогою
однієї або декількох моделей, що набули за кордоном
найбільшого поширення: (модель САРМ), запропонована
групою авторів на чолі с У. Шарпом, модель оцінки
вартості цінних паперів при нульовому «бета»,
запропонована Ф. Блеком, багатофакторна модель оцінки
вартості цінних паперів (мультифактор САРМ),
запропонований Р. Мертоном, модель теорії арбітражного
ціноутворення, запропонована С. Росом.

Семінар з
виконанням
практичних задач
Тема 6. Управління
активами

Семінар з
виконанням
розрахункових задач

10

Тема 7. Вартість і
оптимізація
структури капіталу

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань

Разом змістовий
68
модуль 2
Змістовий модуль 2. Управління фінансовими ресурсами підприємства
1.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої Тестування,
Семінар з
літератури для обговорення питань: сутність і фронтальне
виконанням
класифікація інвестицій; мета, сутність і задачі управління та
розрахункових задач
Тема 8. Управління
інвестиціями

Семінар з
виконанням
розрахункових задач
Тема 9. Управління
фінансовими
ризиками

10

Семінар з
виконанням
розрахункових задач
Тема 10. Аналіз
фінансових звітів

Семінар запитань і
відповідь
Тема 11.
Внутрішньофірмове
прогнозування і
планування

12

10

Семінар з
виконанням
розрахункових задач
Тема 12. Антикризове
фінансове управління
на підприємстві

Разом змістовий
модуль 3
Разом

10
52
120

1.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: сутність і
класифікація фінансових ризиків; основи управління
фінансовими ризиками підприємства; оцінка фінансових
ризиків;
внутрішньофірмові механізми
зменшення
фінансових ризиків; механізми зовнішнього зменшення дії
фінансових ризиків.
Джерело [1, 2, 26,29].
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1.
Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: сутність, завдання та
методи аналізу фінансових звітів; аналіз бухгалтерського
балансу; оцінка звіту про фінансові результати; аналіз
звіту про рух грошових коштів; оцінка звіту про власний
капітал;
комплексна
оцінка
фінансового
стану
підприємства.
Джерело [1, 2, 30, 32, 33].
2. Самотестування.
3. Збір та опрацювання статистичної інформації та
фінансових звітів суб’єктів підприємництва, фінансовокредитних установ, державних установ з метою
використання показників комплексної оцінки фінансового
стану та формування фінансового
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: прогнозування і
планування як основа управління підприємством;
бюджетування як сучасна система планування на
підприємстві; перспективне фінансове планування
(бюджетування) на підприємстві; поточне фінансове
планування
(бюджетування)
на
підприємстві;
оперативне фінансове планування (бюджетування) на
підприємстві. Джерело [1, 2, 26, 30].
2. Самотестування.
3. Підготовка до понятійного диктанту.
1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої
літератури для обговорення питань: сутність та
основні
завдання
антикризового
фінансового
управління
підприємством;
система
раннього
попередження
та
реагування;
прогнозування
банкрутства підприємства; управління фінансовою
санацією підприємства; фінансова санація в ході
провадження
справи
про
банкрутство;
реструктуризація
підприємства
в
системі
антикризового фінансового управління.
Джерело [1, 2, 26,30,32,33].
2. Самотестування.
3. Добір статистичної інформації щодо оцінки фінансового
стану моделями однофакторного дискримінантного
аналізу системи показників Бівера та Вайбеля, тесту
на банкрутство Тамарі, моделі Альтмана, моделі
Беермана, системи показників Бетге-Хуса-Ніхауса,
моделі Краузе.

Тестуван
ня,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань,
перевірка
зібраної
інформації
Тестуван
ня,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
понятійний
диктант
Тестування,
фронтальне
та
індивідуальн
е
опитування,
розв’язання
практичних
завдань,
перевірка
зібраної
інформації

7. Матриця зв’язку між дисципліною/ змістовим модулем, результатами
навчання та компетентностями
Результати навчання
Здатність породжувати нові ідеї
(креативність). Здатність генерувати
ідеї, які дозволяють реалізовувати
затребувані
конкурентоспроможні
інноваційні послуги у сфері фінансів,
банківської справи і страхування
Ерудиція. Здатність ефективно та
доцільно застосувати широке коле
знань із фінансів, банківської справи і
страхування у професійній діяльності
Етичні
установки.
Здатність
дотримання
морально-етичних
принципів професійної діяльності у
сфері фінансів, банківської справи і
страхування
Професійне
володіння
комп’ютером та інформаційними
технологіями.
Здатність
використовувати сучасне прикладне
професійне програмне забезпечення у
сфері фінансів, банківської справи і
страхування
Культура усного професійного
мовлення.
Здатність
оволодіти
нормами
мовного
етикету
та
правилами мовленнєвої поведінки
співрозмовників під час проведення
телефонної розмови, перемовин,
дискусій, публічних виступів, що
пов’язано з професійною діяльністю
у сфері фінансів, банківської справи і
страхування
Гнучкість
мислення.
Здатність
оперативно реагувати на проблеми у
сфері фінансів, банківської справи і
страхування з урахуванням ризиків
зміни внутрішнього і зовнішнього
середовища
Глибокі знання та розуміння.
Знання сутності і концептуальних
основ діяльності у сфері фінансів,
банківської справи і страхування,
розуміння сучасних проблем їх
розвитку

1

Загальні
2
3
4

Компетентності
Предметно-спеціальні
5
1
2
3
4
5
6

+

+

+

+

+

+

+

Дослідницькі навички. Здатність
формулювати нові гіпотези та наукові
задачі в області фінансів, банківської
справи та страхування, вибирати
належні напрями і відповідні методи
для
вирішення
проблем
з
урахуванням наявних ресурсів
Викладацькі навички. Здатність
ефективно застосовувати основні
педагогічні концепції при викладанні
дисциплін спеціальності «Фінанси,
банківська справа, страхування».
Розв’язання проблем. Здатність
швидко та ефективно розв’язувати
широке
коло
проблеми,
які
виникають під час професійної
діяльності
у
сфері
фінансів,
банківської справи і страхування,
шляхом практичного використання
комунікаційних
навичок,
спеціалізованих знань та сучасних
технологій
Підвищення кваліфікації. Здатність
підтримувати актуальний рівень
знань і компетенцій, здійснюючи
моніторинг змін у нормативноправовій базі, у науковій періодиці
тощо
Глибокі знання та розуміння.
Знання сутності і концептуальних
основ діяльності у сфері фінансів,
банківської справи і страхування,
розуміння сучасних проблем їх
розвитку

+

+

+

+

+

+

8. Методи викладання
Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій,
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком
літератури).
9. Методи оцінювання
Екзамен.
10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень
сформованості компетентностей студента оцінюються у випадку проведення
екзамену: впродовж семестру (50 балів) та при проведені підсумкового
контролю - екзамену (50 балів).
Оцінювання студентів протягом семестру
№ теми
практичного
заняття

Тестові
завдання

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Разом за змістовим
модулем 2

1
1
1
1
1
1
1
7

Тема 1.
Тема 2.
Тема 3.
Тема 4.
Тема 5.
Разом за змістовим
модулем 3

1
1
1
1
1
5

Вид роботи/бали
Ситуаційні Обговорення
Індивізавдання,
теоретичних
дуальне
задачі
питань теми
завдання
Змістовий модуль 1
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
1
1
7

ПМК

Сума
балів

2

7

2
2
3
3
3
3
3
28

2

5

3
3
3
3
3
22

Змістовий модуль 2
1
1
1
1
1
5

1
1
1
1
1
5

Разом

50

Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни
Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів,
отриманих за результатами складання змістових модулів. Оцінювання
здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів
вивчення дисципліни (модулю).
100-бальна шкала
90-100
80-89
75-79
70-74
60-69
35-59
0-34

Оцінка
Шкала ECTS
A
B
C
D
E
FX
F

Національна шкала
5, «відмінно»
4, «добре»
3, «задовільно»
2, «незадовільно»

11. Методичне забезпечення
1. Електронний конспект лекцій.
2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.
3. Індивідуальні завдання.
4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.
12. Рекомендована література
Основна
1. Фінансовий менеджмент [Текст] : конспект лекцій / М.О. Юнацький;
ДонНУЕТ. - Кривий Ріг, 2017. - 300 с.
2. Бланк І.О. Фінансовий менеджмент. - К.: "Ника - Центр", 2009. - 724 с.
3. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник / Н. М.
Давиденко ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - К. : Задруга, 2012.-515 с.
4. Жебка В.В. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ.
навч. закл. / В. В. Жебка, О. М. Антонова, А. В. Кривуца. - К. : Логос, 2012. 314 с.
5. Калетнік Е. М. Фінансовий менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. - К.:Хай-Тек Прес, 2010 . - 320 с.
6. Лисенко Н. О. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Лисенко,
Н. Ю. Мельничук ; Європ. ун-т, Уман. філ. - Умань : Сочінський [вид.], 2012.
- 233 с. - ІБВП 978-966-2643-39-8
7. Пазинич В. І. Фінансовий менеджмент [Текст]: навч. посіб.: рекоменд. Мвом освіти і науки України для студ. вищ. навч. закл. / В. І. Пазинич, А. В.
Шулешко; М-во освіти і науки України. - К.: Центр учб. л-ри, 2011. - 408 с.
8. Спасів НЯ. Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / Спасів Н. Я.,
Оритттин Т. М. ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - ІваноФранківськ : ІФНТУНЕ, 2012. - 294 с.
9. Фінансовий менеджмент (математичний інструментарій). Навч.посібник. Львів: «Новий світ - 2000», 201Е - 284 с.
10.Фінансовий менеджмент : підручник / Е. М. Калетнік, А. С. Даниленко, О.
М. Варченко, В. М. Ціхановська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту
України, М-во аграр. політики та продовольства України, ВНАУ, БНАУ. - К.
: Хай-Тек Прес, 2013. 686 с.
11.Фінансовий менеджмент: Підручник. — 2-ге вид., стер. Затверджено МОН /
Шелудько В.М. — К., 2013. — 375 с.
Допоміжна
1. Юнацький М.О. Бухгалтерський контроль: проблеми організації та звітність
/ М.О. Юнацький // Глобальні та національні проблеми економіки.

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського. –
2016. – Вип.10. – С. 124-136
2. Юнацький М.О. Концептуальна основа формування облікової політики
підприємства для цілей бухгалтерського обліку / М.О. Юнацький //
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія:
Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2016. – Вип.
6/2016. – С. 159-163
3. Юнацький М.О. Використання дискримінантного аналізу для оцінки
ймовірності банкрутства підприємства (на прикладі ПАТ «ЦГЗК») / М.О.
Юнацький // Східна Європа: економіка, бізнес та управління : [Електронний
ресурс].– 2018. – Вип. 3 (14). – Режим доступу: http://www.easterneuropeebm.in.ua/index.php/13-2018-ukr
4. Юнацький М.О. Аналіз фінансового стану підприємства роздрібної торгівлі
») / М.О. Юнацький // Інфраструктура ринку : [Електронний ресурс].– 2018.
– Вип. 18. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/16-2018
5. Юнацький М.О. Огляд сучасних методів прогнозування фінансового стану
підприємства / М.О. Юнацький // Ефективна економіка : [Електронний
ресурс].
–
2018.
–
Вип.
4.
–
Режим
доступу:
http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6232
6. Юнацький М.О. Огляд фінансових і не фінансових чинників впливу
діяльності ТНК на економіку / М.О. Юнацький // Економіка та суспільство :
[Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 15.
– Режим доступу:
http://economyandsociety.in.ua/index.php/journal-14
7. Юнацький М.О. Облікова політика казначейства щодо виконання бюджету /
М.О. Юнацький //
Глобальні та національні проблеми економіки :
[Електронний ресурс]. – 2018. – Вип. 23. – Режим доступу: http://globalnational.in.ua/issue-22-2018
8. Кузьмін, О. Є. Економічна діагностика : навч. посібник / О. Є. Кузьмін, О. Е.
" Мельник. - К. : Знання, 2012. - 318 с.
9. Фінансовий менеджмент у запитаннях та відповідях / Тридіт О. М.,
АзаренковаЕ. М., Біломістний О. М., ОрєховаК. В. - Л.: Новий світ - 2000,
2013.-256 с.
10.Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навч.
за освіт.-проф. програмою магістра за спец. "Економіка підприємства" / [В.
В. Краснова та ін. ; за заг. ред. В. В. Краснової] ; Донец, нац. ун-т, Екон. ф- т.
- Донецьк : ДонНУ, 2013. - 469 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 455-462. - 300
экз. - ІБВП 978-966-639-594-1
11.Черкасов В.Е. Финансовый менеджмент Электронный ресурс : учеб,метод.пособие / В.Е.Черкасов; Тверс. ин-т окон, и менедж., Каф.фин. Донецк : ДонНУЭТ, 2013. - Локал компьтер.сеть НБ ДонНУЭТ Щербатих
Д.В. Антикризовий механізм фінансового менеджменту промислових
підприємств [Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Щербатих
Денис Володимирович ; ГЕВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2014.-20 с.
Інформаційні ресурси

1. Матеріали офіційного сайту Міністерства фінансів України / [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua
2. Матеріали офіційного сайту Рахункової палати України / [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: http://www.ac-rada.gov.ua/control/main/uk/index
3. Матеріали офіційного сайту Верховної Ради України / [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://www.rada.gov.ua/
4. Матеріали офіційного сайту Урядового порталу / [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/control/
5. Матеріали офіційного сайту Міністерства доходів і зборів України /
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://minrd.gov.ua/
6. Офіційний сайт міжнародного агентства фінансової інформації Bloomberg
[Електронний ресурсі. - Режим доступу: http://www.bloomberg.com/

