
 



 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування показників 

Характеристика дисципліни 

за формами навчання 

денна Заочна 

Вид дисципліни  Вибіркова 

Мова викладання, навчання та 

оцінювання 

Українська 

Загальний обсяг кредитів / годин 5/150 

Курс 3  

Семестр 5  

Кількість змістових модулів з 

розподілом:  

2 

Обсяг кредитів 5  

Обсяг годин, в тому числі: 150  

Аудиторні 70  

Модульний контроль 8  

Семестровий контроль 30  

Самостійна робота 42  

Форма семестрового контролю Іспит  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета дисципліни:є формування у майбутніх менеджерів системних знань з 

концептуальних питань управління підприємством на основі інтегрування, 

координування, спрямування діяльності різних служб та підрозділів для 

досягнення оперативних та стратегічних цілей підприємства 

Завданнями дисципліни є оволодіння такими компетентностями: 

І. Загальнопредметні компетентності: 

ЗК-3 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу 

ЗК-4 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК-5 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

ЗК-9 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 

ЗК-12 Здатність до генерування нових ідей (креативність) 

 

ІІ. Фахові  компетентності: 

ФК-1 Здатність визначати та описувати характеристики організації  



ФК-2 

 

Здатність аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища 

ФК-3 

 

Здатність визначати перспективи розвитку організації 

ФК-4 Вміння визначати  функціональні області організації та зв’язки між ними  

ФК-5 Здатність управляти організацією та її підрозділами через реалізацію функцій 
менеджменту 

ФК-7 Здатність обирати та використовувати сучасний інструментарій менеджменту 

ФК-12 Здатність аналізувати й структурувати проблеми організації, ухвалювати 

управлінські рішення та забезпечувати умови їх реалізації 

ДФК-1 Для спеціалізації «Управління розвитком бізнесу». Навички оцінювання та 

прогнозування перспектив розвитку бізнесу, фінансового стану суб’єктів бізнесу.  

 

2. Результати навчання за дисципліною 

Студент має знати та розуміти:  

ПРН-З-3 Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, сучасних концепцій 
лідерства 

ПРН-З-5 Розуміти міждисциплінарні зв’язки, бути спроможними з’ясовувати суть одного й 

того ж поняття (процесу, явища) з позицій різних економічних дисциплін 

 

Студент має вміти:  

ПРН-У-1 Демонструвати навички виявлення проблем та обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН-У-2 Описувати зміст функціональних сфер діяльності організації 

ПРН-У-3 Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку показників 

для обґрунтування управлінських рішень 

ПРН-У-5 Застосовувати методи менеджменту для забезпечення ефективності діяльності 

організації 

ПРН-У-8 Демонструвати навички аналізу ситуацій та здійснення комунікацій у різних сферах 

діяльності організації 

ПРН-У-9 Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації  

ПРН-У-13 Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним 

ПРН-У-15 Демонструвати спроможність застосовувати новітні технології у професійній 

діяльності, готовність і  здатність шляхом самоосвіти, вивчення позитивного досвіду, 
удосконалювати свої управлінські навички. 

ДПРН-1 Для спеціалізації «Управління розвитком бізнесу». Використовувати методи 

дисциплін, що вивчаються в рамках спеціалізації ((технологія розробки та управління 

бізнес-процесами, безпека бізнесу та ризик-менеджмент, контролінг, контроль та 
аудит фірми, управління ефективністю операцій) до розв’язування завдань 

ефективного розвитку бізнесу, володіння методами моделювання бізнес-процесів 

 



4. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для денної форми навчання 

Назва змістових модулів, тем 

У
с
ь

о
г
о

 

Розподіл годин між видами 

робіт 
Аудиторна: 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

ін
а
р

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

М
К

 

Ін
д
и

в
ід

у
а
л

ь
н

і 

Змістовий модуль 1  

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
Контролінг: сутність, функції, види та основні 

завдання 
18 6 6    6 

Організація управлінського обліку в системі 

контролінгу 
18 6 6    6 

Система планування та бюджетування на 

підприємстві 
22 6 6    10 

Модульний контроль 4  

Разом 62 18 18  4  22 

Змістовий модуль 2 

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА 

Методичний інструментарій оперативного 

контролінгу 
18 6 6    6 

Експертна діагностика фінансово-господарського стану 

підприємства 
18 6 6    6 

Контролінг інвестиційних проектів 18 6 4    8 

Модульний контроль 4  

Разом 58 18 16  4  20 

Підготовка та проходження 

контрольних заходів 

30  

Усього 150 36 34  8  42 

 

 

5. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВІ 
 

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 

Сутність контролінгу як функціонально відокремленого напрямку економічної 

роботи на підприємстві. Чинники виникнення контролінгу. Основна мета контролінгу. 

Функції контролінгу. Основні концепції контролінгу. Місце контролінгу в системі 

управління підприємством. Взаємозв'язок контролінгу з функціями управління 

підприємством. Види контролінгу. Сутність стратегічного і оперативного контролінгу, 

структурно-логічна схема контролінгу. 

 

Тема 2. Організація управлінського обліку в системі контролінгу 



Управлінський облік як вихідний елемент системи контролінгу. Завдання 

управлінського обліку. Характеристика основних методів управлінського обліку. Облік за 

фактичною собівартістю. Облік за нормативною собівартістю.  Мета, область 

застосування, переваги системи стандарт- кост. Нормативні та бюджетні витрати. 

Нормативні прямі матеріальні витрати, нормативні прямі трудові витрати, нормативні 

загальновиробничі витрати. Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань 

контролінгу.  Особливості та порядок організації обліку витрат і результатів в системі 

директ-костінг.  Оцінка методів управлінського обліку для вирішення завдань 

контролінгу. 

 

Тема 3. Система планування та бюджетування на підприємстві 

Планування, його цілі, види, ієрархія планів на підприємстві. Бюджетування як 

інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів. 

Система бюджетів на підприємстві ,їх зміст та взаємозв'язок. Поточні бюджети. Бюджет 

реалізації, бюджет виробництва, бюджет потреби в матеріалах, бюджет прямих витрат на 

оплату праці, бюджет загальновиробничих витрат, бюджет цехової собівартості 

продукції, бюджет комерційних витрат. Бюджет загальногосподарських витрат і 

прибутків. Бюджет грошових коштів, його цілі, методика розробки.  Гнучкі та фіксовані 

бюджети. Сфера використання різних типів бюджетів, особливості залежно від центрів 

відповідальності. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Тема 4. Методичний інструментарій оперативного контролінгу 

Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень. Плани і нормативи як 

вихідна база аналітичної роботи в системі контролінгу. Показники і моделі оперативного 

аналізу в системі контролінгу.  Аналіз відхилень - основний інструмент оцінки діяльності 

центрів відповідальності. Визначення причин і аналіз залежності кінцевих результатів 

діяльності підприємства від встановлених відхилень.  Методи оперативного контролінгу. 

Методи поділу витрат на постійні та змінні залежно від обсягу випуску: метод вищої та 

нижчої точки, інженерний, графічний методи, метод найменших квадратів.  Методи 

аналізу відхилень фактичних результаті від планових. Класифікація відхилень.  

Модель «витрати - обсяг - прибуток». Вихідні умови, показники, методика 

проведення аналізу беззбитковості. Маржинальний прибуток. Ефект операційного 

леверіджу.  

Поняття та методика проведення ABC - аналізу матеріальних потоків. Аналіз обсягу 

замовлень. Оптимізація обсягу замовлень. Аналіз вузьких місць на підприємстві. 

Функціонально -вартісний аналіз. 

 

Тема 5. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства. 

Цілі, завдання, зміст експертної діагностики фінансово-господарського стану 

підприємства. Характеристика джерел інформації для експертної діагностики.  Методи 

стратегічної діагностики. Види стратегій підприємства як об'єкт стратегічної 

діагностики. Сутність і методи стратегій діагностики підприємств. Методи діагностики 

стратегічних позицій підприємства: аналіз сильних і слабких сторін підприємства, 

можливостей і загрози. Діагностика за слабкими сигналами. Методи оперативної 

діагностики. Аналіз інформаційних потоків. Оцінка ризиків та розробка рекомендацій з 

управління ризиками. 



 

Тема 6. Контролінг інвестиційних проектів 

Поняття про контролінг інвестиційних проектів на підприємстві. Місце контролінгу 

інвестиційних проектів у загальній системі контролінгу фінансово-господарської 

діяльності підприємства. Мета та завдання контролінгу інвестиційних проектів. Функції 

контролінгу інвестиційних проектів: моніторинг, аналіз, контроль та координація. 

Принципи контролінгу інвестиційних проектів. Види контролінгу інвестиційних 

проектів.  Критерії оцінки інвестиційних проектів в контролінгу. Традиційні критерії: 

окупність, рентабельність. Критерії з дисконтуванням грошових потоків: чиста 

приведена вартість, внутрішня норма доходності, ануїтет, індекс прибутковості та 

приведена окупність. Критерії оцінки інвестиційних проектів в умовах невизначеності: 

метод кращого стану, метод прийняття рішень без числових значень ймовірностей 

використання, метод ставки дисконтування з поправкою на ризик та метод достовірних 

еквівалентів. Процес створення системи контролінгу інвестицій та його етапи.  

 

6. Контроль навчальних досягнень 
 

6.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів 

Вид діяльності 

студента 
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Відвідування лекцій 1 9 9 9 9 

Відвідування 

семінарських занять 

1 9 9 8 8 

Робота на 

семінарському занятті 

10 9 90 8 80 

Виконання завдань 

для самостійної 

роботи 

5 3 15 3 15 

Виконання модульної 

роботи 

25 2 50 2 50 

Разом - 173 - 162 

Максимальна кількість балів:335 

 

 

 

6.2. 

Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 

Критерії оцінювання завдань на семінарських заняттях: 

100% від зазначеного балу – відмінний рівень виконання з можливими 

незначними недоліками 

80-90% від зазначеного балу - достатньо високий рівень виконання без 

суттєвих (грубих) помилок 

70-80% від зазначеного балу  – в цілому добрий рівень виконання з 

незначною кількістю помилок 

60-70% – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

50-60% – мінімально можливий допустимий рівень виконання 



 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин/балів 

Змістовий модуль 1 

Організація системи контролінгу на підприємстві 

1 Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 15/5 

2 Організація управлінського обліку в системі контролінгу 15/5 

3 Система планування та бюджетування на підприємстві 10/5 

Змістовий модуль 2 

Система контролінгу підприємства 

4 Методичний інструментарій оперативного контролінгу 7/5 

5 Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 8/5 

6 Контролінг інвестиційних проектів 15/5 

 

Критерії оцінювання: 5 балів 

5 балів – відмінний рівень виконання з можливими незначними недоліками 

4 бали  – в цілому добрий рівень виконання з незначною кількістю помилок 

3 бали – посередній рівень знань виконання із значною кількістю недоліків 

2 бали– мінімально можливий допустимий рівень виконання 

 

6.3.Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання   

Модульний̆ контроль є складовою поточного контролю і здійснюється в 

формі виконання студентом модульного контрольного завдання (контрольної 

роботи) згідно затвердженого графіку. Кількість модульних контрольних – 4. 

Максимальний бал модульного контролю складає 25.  

Об’єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 

дисципліни, засвоєння якого, відповідно, перевіряється під час модульного 

контролю. Об’єктами змістового модульного контролю знань студентів є: 

знання, уміння та навички студентів, виконання модульних контрольних 

завдань. При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінці підлягають 

теоретичні знання та практичні навички, яких набули студенти після 

опанування певного модуля.  

Модульний контроль проводитися в письмовій формі та передбачає 

відповіді на теоретичні питання та розв’язок ситуаційних  завдань. 

  

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Кількість 

балів 

Критерії оцінювання 

25 В повному обсязі володіє матеріалом, вільно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних питань та 

практичних завдань, використовуючи обов’язкову та додаткову літературу; 

стилістично грамотно викладає матеріал. 

24-20 Достатньо повно володіє матеріалом, обґрунтовано його викладає, 

розкриває зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу.  Проте виклад окремих 

питань недостатньо змістовний та аргументований, допущені окремі 

несуттєві неточності та незначні помилки.  

19-15 Загалом володіє навчальним матеріалом, викладає його основний зміст під 

час усних виступів та письмових відповідей, але без глибокого всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, без використання необхідної 

літератури. Допускає окремі суттєві неточності та помилки.  

14-10 Володіє навчальним матеріалом не в повному обсязі, викладає його 

фрагментарно, без обґрунтування, недостатньо розкриває зміст 

теоретичних питань та практичних завдань, допускає суттєві неточності. 

9-5 Частково володіє навчальним матеріалом, не в змозі викласти зміст 

більшості питань теми під час усних виступів та письмових відповідей, 

допускаючи при цьому суттєві помилки.  

4-0 Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, не розуміє 

змісту теоретичних питань та практичних завдань.  

 

6.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 

оцінювання.    

Семестровий контроль знань студентів з дисципліни є визначенням рівня 

засвоєння кожним студентом навчальної програми. Ця інтегральна рейтингова 

оцінка вираховується, як сума накопичених балів поточної успішності, що 

складається зі змістових модульних контролів, самостійних робіт, роботи на 

семінарських заняттях, балів за відвідування лекцій та семінарів, за всіма 

видами робіт, передбачених для даної дисципліни. Студент, що набрав 

протягом семестру за підсумковим оцінюванням не менше 35 балів (з 

коефицієнтом перерахунку 5,58) отримує допуск до іспиту.  

Форма проведення          іспиту:    тестова 

Тривалість проведення   іспиту:    1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:        40 балів 

Критерії оцінювання:                       1 бал – за тестове питання (30 питань), 

                                                            10 балів – розв’язок задачі 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до шкали 

оцінювання, як сума балів отриманих студентом.  

http://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=25201


 

6.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю. 

1. У чому сутність контролінгу як нового напряму економічної роботи на 

підприємстві?  

2. Яку роль відіграє контролінг у системі управління підприємством?  

3. Які існують види контролінгу. 

4. У чому полягають цілі та головні завдання стратегічного контролінгу. 

 5. У чому суттєвість і завдання оперативного контролінгу?  

6. Назвіть основні підконтрольні показники стратегічного контролінгу.  

7. Які відомі основні підконтрольні показники оперативного контролінгу 

 8. З яких елементів складається система контролінгу?  

9. Назвіть напрями класифікації витрат. 

10. З якою метою класифікують витрати підприємства?  

11. Як класифікуються витрати щодо прийняття рішень?  

12. Як групуються витрати залежно від обсягу випуску? 

13. Які існують групи витрат за ступенем урегульованості?  

14. Назвіть групи витрат щодо видів діяльності підприємства.  

15. Як класифікуються витрати з постачальницької діяльності?  

16. Як класифікуються витрати на виробництво?  

17. Як класифікуються витрати зі збутової діяльності? 

 18. Як класифікуються витрати з організаційної діяльності?  

19. Що таке центри відповідальності?  

20. Як групуються центри відповідальності? 

21. Що таке центр витрат?  

22. Що таке центр виторгу? 

23. Що таке центр прибутку? 

24. Що таке центр інвестицій? 

25. Надайте характеристику функціональних центрів відповідальності. 

26. Як розподіляються центри відповідальності за територіальним 

принципом? 

27. Як розподіляються центри відповідальності за принципом схожості 

структури витрат? 

28. Які вимоги ставляться при ділення підприємства на центри 

відповідальності? 

29. В чому сутність управлінського обліку в системі контролінгу? 

30. Назвіть відмінності між управлінським та фінансовим обліком. 

31. В чому полягає сутність обліку витрат?  

32. Які завдання стоять перед управлінським обліком? 

33. Назвіть методи обліку витрат 

34. Які системи обліку та калькулювання витрат застосовуються? 

35. Розкрийте сутність попроцесної системи обліку та калькулювання 

витрат.  

36. Надайте характеристику системи обліку та калькулювання витрат "за 

замовленням".  



37. Розкрийте сутність системи обліку та калькулювання витрат "standart 

cost ". 

38. Розкрийте сутність системи обліку та калькулювання витрат "direct – 

cost".  

39. Що включає поняття "маржинальна собівартість"? 

40. У чому сутність поняття "маржинальний прибуток", як він 

розраховується? 

41. Як класифікуються накладні витрати? 

42. Які існують методи розподілення накладних витрат? 

43. Як вибрати базу розподілення накладних витрат?  

44. В чому полягають цілі і завдання бюджетування на підприємстві? 

45. Що входить до системи бюджетів на підприємстві?  

46. Як класифікуються підходи до розробки бюджетів? 

47. Що таке "гнучкий" бюджет, його особливості? 

48. В чому полягають переваги та недоліки бюджетування?  

49. Що таке бюджетний контроль і управління за відхиленнями?  

50. У чому полягають особливості контролінгу інвестиційних проектів?  

51. Які критерії використовуються в контролінгу інвестиційних проектів?  

52. Яка структура і склад служби контролінгу на підприємстві?  

53. Які основні вимоги ставляться до створення служби контролінгу на 

підприємстві?  

54. Яке місце повинна займати служба контролінгу в організаційній 

структурі підприємства? 

55. У чому полягає сутність управлінського рішення? 

56. Як класифікуються управлінські рішення? 

57. З яких стадій складається процес прийняття управлінського рішення? 

58. Роль контролінгу в прийнятті управлінських рішень?  

50. Що включає аналіз беззбитковості? 

60. Як визначити точку беззбитковості для декількох видів продукції?  
  



6.6. Шкала відповідності оцінок  

Рейтингова 

оцінка 

Оцінка за 

стобальною 

шкалою 

Значення оцінки 

A 90 – 100 

балів 

Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 

обов’язкового матеріалу з можливими незначними 

недоліками 

B 82-89 

балів 

Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) в 

межах обов’язкового матеріалу без суттєвих (грубих) 

помилок 

C 75-81 

балів 

Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 

незначною кількістю помилок 

D 69-74 

балів 

Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 

значною кількістю недоліків, достатній для подальшого 

навчання або професійної діяльності 

E 60-68 

балів 

Достатньо – мінімально можливий допустимий рівень 

знань (умінь) 

F, FX 1-59 

балів 

Незадовільно з обов’язковим повторним 

проходженням – досить низький рівень знань (умінь), 

що вимагає повторного проходження 

 

 

 



7. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ  

Контролінг 
Разом: 150  год., лекції – 36 год., семінарські заняття – 34 год., 

самостійна робота – 42 год., модульний контроль – 8 год., семестровий контроль – 30 год. 
Модулі Змістовий модуль І Змістовий модуль ІІ 

Назва 

модуля 
ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ КОНТРОЛІНГУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 

СИСТЕМА КОНТРОЛІНГУ ПІДПРИЄМСТВА 

Кількість балів за модуль (173 баллів) (162 баллів) 

Лекції 1 2 3 4 5 6 

 

Теми 

 лекцій 

Контролінг: 

сутність, функції, 

види та основні 

завдання(1) 

Організація 

управлінського 

обліку в системі 

контролінгу (1) 

Система планування 

та бюджетування на 

підприємстві (1) 

Методичний інструментарій 

оперативного контролінгу (1) 

Експертна діагностика 

фінансово-господарського 

стану підприємства (1) 

Контролінг 

інвестиційних проектів 

(1) 

 

Теми семінарських 

занять 
Контролінг: 

сутність, функції, 

види та основні 

завдання (11) 

Організація 

управлінського 

обліку в системі 

контролінгу(11) 

Система планування 

та бюджетування на 

підприємстві (11) 

Методичний інструментарій 

оперативного контролінгу 

(11) 

Експертна діагностика 

фінансово-господарського 

стану підприємства (11) 

Контролінг 

інвестиційних проектів 

(11) 

Самостійна робота (5 баллів) (5 баллів) (5 баллів) (5 баллів) (5 баллів) (5 баллів) 

Види поточного 

контролю 

Модульна контрольна робота 1-2 (50 баллів) 

 

Модульна контрольна робота  3-4 (50 баллів) 

Підсумковий контроль Екзамен (40 балів) 

 

 

 

 

 

 



8. Рекомендована література 

Базова 

1. Господарський кодекс України: чинне законодавство із змінами та допов. на 

14 вересня 2018 р. – К.: Алерта. – 176 с. 

2. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навчальний 

посібник / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - Київ : Центр учбової літератури, 2011. - 

408 с 

3. Основи фінансового менеджменту [Текст] : навчальний посібник / Є. Г. 

Рясних. - Київ : Академвидав, 2010. - 333, [2]. С 

4. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч. посібник / Л. М. Докієнко, В. В. 

Клименко, Л. М. Акімова. - Київ : Академвидав, 2011. - 405 с. 

5. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навчальний посібник. - Київ : Кондор, 

2016. - 231 с. 

6. Інвестиційний менеджмент : навчально-методичний посібник з кредитно-

модульної системи організації навчального процесу для студентів освітньо-

кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст" та "магістр" / Н. М. Краус ; 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, 

Кафедра менеджменту і маркетингу. - Полтава : [б. в.], 2011. - 176 с. 

7. Фінансовий менеджмент [Текст] : підручник для студентів вищих навчальних 

закладів / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна ; Дніпропетр. ун-т економіки та права. 

- 2-ге вид. - Київ : Центр учбової літератури, 2009. - 520 с. 

8. Фінансовий менеджмент: практикум [Текст] : навчальний посібник. - Львів : 

Новий Світ - 2000, 2013. - 305 с 

9. Фінансовий менеджмент : навчальний посібник / Національний банк України, 

Українська академія банківської справи Національного банку України ; заг. 

ред.: І. О. Школьник, В. М. Кремень. - Київ : Центр учбової літератури, 2018. 

10. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі : навчальний посібник / М. Д. 

Бедринець, А. В. Сурженко ; Державна фіскальна служба України, 

Університет державної фіскальної служби України. - Київ : Центр учбової 

літератури, 2017. - 351 с.  

11. Фінансовий менеджмент: практикум : навчальний посібник / С. В. Нестерова ; 

МДУ. - Київ : Кондор, 2018. - 267 с. 

 

Додаткова 

1. Пересада А.А. Інвестування. Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисц. 

/ А.А.Пересада, О.О. Смірнова, С.В. Онікієнко, О.О. Ляхова – К.: КНЕУ, 2014. 

– 251 с. 

2. Бирман Г., Шмидт С. Экономический анализ инвестиционных проектов / Пер. 

с англ. Под ред. Л.П. Белых. – М.: Банкт и биржи, ЮНИТИ, 2013. – 613 с. 

3. Федоренко В.Г. Інвестознавство. Підручник./В.Г.Федоренко – К.: МАУП., 

2014. – 408 с. 



4. Шарп У. Инвестиции: пер. с англ./ У.Шарп, Г.Александер, Дж.Бейли. – М.: 

ИНФРА – М., 2014 – 1028 с. 

5. Ендовицкий Д.А. Комплексный анализ и контроль инвестиционной 

деятельности / Д.А. Ендовицкий. –М.: Финансы и статистика. – 2014. – 400 с. 

6. Омельченко А.В. Інвестиційне право: Навч. посібник. –К.: Атика, 2014. – 176 

с. 

7. Основні вимоги до бізнес-плану. Затв. Наказом ФДМУ від 15.08.1997. 

8. Федоренко В.Г. Інвестиційний менеджмент: Навч. посібник. – К.: МАУП, 2014. 

– 184 с. 

9. Хикс Джон Ричард. Стоимость и капитал. Эконом. мысль Запада. /Пер. с англ. 

– М.: Прогресс-Универ, 1993. – 483 с. 

10. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. – М.: Дело, 

1992. 

 

9. Інформаційні ресурси 

1. Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.google.com.ua/ 

2. Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1960. 

3. Пошукова системи Інтернет. - Режим доступу до електронних ресурсів: 

http://www.yandex.ua/?ncrnd=1462. 

Офіційні веб-сайти органів державної влади України: 

1. Верховна Рада України : офіційний веб-сайт/ - Режим доступу до 

електронних документів: http://portal.rada.gov.ua/rada/control/uk/index//. 

2. Президент України : офіційне інтернет-представництво. - Режим доступу 

до електронних ресурсів : http://www.president.gov.ua/. 

3. Урядовий портал : єдиний веб-портал виконавчої влади України. - Режим 

доступу до електронних ресурсів : http://www.kmu.gov.ua/control/. 

 


