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Вступ 
 
Цей стандарт є складовою стандартів вищої освіти вищого навчального закладу. 
Програма навчальної дисципліни ПП-1 «Фінансовий менеджмент» - нормативний 

документ, який складається на підставі освітньо-професійної програми (ОПП) підгото-
вки магістрів напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і кредит за спеціалізованими 
магістерськими програмами «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», 
«Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління державними фінансами». 

Навчальна дисципліна визначає комплекс модулів, що підлягають підсумковому 
контролю. Модуль – це задокументована сукупність змістових модулів, що реалізуєть-
ся за допомогою певних видів навчальних занять з визначеними цілями (лекції, лабо-
раторні, практичні, семінарські тощо). Змістовий модуль – сукупність навчальних еле-
ментів, створена за ознакою відповідності певному навчальному об’єктові та подана в 
ОПП. 

Навчальна програма розробляється кафедрою, яка наказом ректора закріплена 
для викладання дисципліни. 

Програма навчальної дисципліни розробляється на весь період реалізації освіт-
ньо-професійної програми підготовки магістрів з фінансів галузі знань 0305 «Економі-
ка і підприємництво» напряму підготовки 8.03050801 - фінанси і кредит за спеціалі-
зованими магістерськими програмами  і затверджується наказом ректора. 

 

1. Галузь використання 
 
Стандарт поширюється на кафедри НГУ, що здійснюють викладання норматив-

ної дисципліни «Фінансовий менеджмент» магістрам з фінансів за спеціалізованими 
магістерськими програмами «Управління фінансами фінансово-кредитних установ», 
«Управління фінансами у сфері бізнесу», «Управління державними фінансами».  

Стандарт встановлює: 
 компетенції, які має опанувати студент; 
 перелік змістових модулів та інформаційну базу (навчальні елементи), яка 

опосередковує освітні та професійні уміння за вимогами освітньо-кваліфікаційної хара-
ктеристики магістра; 

 розподіл навчального матеріалу за видами занять; 
 норми часу на викладання та засвоєння інформаційної бази; 
 позначення одиниць фізичних величин, які використовуються в навчальному 

матеріалі; 
 форму підсумкового контролю; 
 відповідальність за якість освітньої та професійної підготовки. 
Стандарт придатний для сертифікації фахівців та атестації випускників вищих 

навчальних закладів. 
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2. Нормативні посилання 
 

2.1. Закон України «Про вищу освіту». 
2.2. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003 – 2010 
2.3. . Наказ Міністерства освіти і науки України №642 від 09.07.2009. Про органі-

зацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента.  
2.4.  Постанова КМ України № 1719 від 13 грудня 2006 р. «Про перелік напрямів, 

за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра» (зі змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
України № 1193 від 03.10.2007 р.,  №565 від 25.06.2008 р., № 660 від 23.07.2008 р.) 

2.5. Наказ Міністерства освіти і науки України № 58 від 27 січня 2007 р. «Про по-
рядок введення в дію переліку напрямів, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо - кваліфікаційним рівнем бакалавра». 

2.6. Постанова Кабінету Міністрів України № 787 від 27 серпня 2010 року. «Про 
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у 
вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магіст-
ра» зі змінами, внесеними Постановами КМ України № 267 від 17.03.2011 р., № 516 
від 18.05.2011, № 567 від 1.06.2011, № 227 від 21.03.2012 р..  

2.6. Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.11.2010р. №1067 «Про вве-
дення в дію переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у ви-
щих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 787» 

2.7. Освітньо-професійна програма вищої освіти підготовки бакалаврів з фінансів 
галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030508 - фі-
нанси і кредит 

2.8. СВО НГУ НМЗ-5. Нормативно-методичне забезпечення навчального проце-
су. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. 

3. Базові дисципліни 
 
ПНЗЕ 2 Мікроекономіка ПП16 Страхування 

ПНЗЕ 5 Математика для еконо-
містів ПНЗЕ 27 Економічний аналіз 

ПНЗЕ 6 Інформатика ПП5 Фінансовий аналіз 
ПП 1 Економіка підприємства ПП6 Банківські операції 
ПП 2 Менеджмент ПП7 Фінансовий ринок 
ПП 4 Гроші та кредит ПП8 Фінансова діяльність 

суб‘єктів господарства 
ПП 5 Фінанси ВНЗ Бізнес-планування 
ПП9 Статистика ВНЗ Управління витратами 
ПП17 Фінанси підприємств ВНЗ Планування діяльності підп-

риємств 
ПП19 Інвестування ВНЗ Фінансова статистика 
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4. Дисципліни, що забезпечуються 
 

Забезпечується дисципліна ОПП освітньо-кваліфікаційного рівня магістр з фінан-
сів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 8.030508 - 
фінанси і кредит за спеціалізованими магістерськими програмами: ПП4 «Стратегічне 
управління». 

5. Обсяг дисципліни 
 
Загальний обсяг – 4 кредити ECTS (144 академічних годин). 

Лекції - 39 академічних годин. 
Практичні заняття  - 26 академічних годин. 
Самостійна робота - 79 академічних годин. 

 
Курсова робота – 0,5 кредити ECTS (18 академічних годин). 

Лекції - 0 академічних годин. 
Практичні заняття  - 0 академічних годин. 
Самостійна робота - 18 академічних годин. 

 

6. Компетенції, що набуваються, та зміст дисципліни 
 

Мо
ду

лі
 Компетенції 

(з використанням матеріалу модуля 
студент повинен уміти)  

Змістові модулі 

Розподіл часу 

ау
ди

то
рн

ий
 

 
са

мо
ст

ій
на

 
ро

бо
та

 

за
га

ль
ни

й 
1 2 3 4 5 6 

 
 Лекції  1 семестр (1…12 тижні)  

Аудиторні – 3 години на тиждень 
 Застосовувати інструменти фінансового управління 

підприємством. Володіти методологічними прийо-
мами наукових досліджень. Застосовувати   прик-
ладні   методики аналізу фінансових відносин. Ви-
користовувати сучасні методи системного науково-
го аналізу. Передбачати економічні, соціальні і мо-
рально-етичні наслідки застосування на практиці 
нових розробок і методик 

1. Вступ. Тема 1. Теоретичні та організа-
ційні основи фінансового менеджменту. 
Тема 2. Система забезпечення фінансо-
вого менеджменту 2 

47 86 

 Аналізувати фінансовий стан підприємства в час-
тині його активів та зобов'язань (пасивів), прибут-
ку, рентабельності. 

Тема 3. Аналіз фінансових звітів підпри-
ємства 4 

 Оптимізувати розмір вхідних та вихідних грошо-
вих потоків, забезпечувати ефективне викорис-
тання тимчасово вільних коштів 

Тема 4. Управління грошовими потоками 
підприємства та зміна їх вартості у часі 2 

 
 

Оптимізувати структуру необоротних активів, 
визначати показники ефективності використання 
необоротних активів, джерела їх фінансування.  

Тема 5. Управління активами 
6   
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1 2 3 4 5 6 
 Оцінювати оперативність діяльності щодо збі-

льшення обсягів власних фінансових ресурсів 
підприємства; формувати власні фінансові  ре-
сурси за рахунок прибутку та амортизаційних 
відрахувань; працювати з акціями та іншими 
цінними паперами. Використовувати венчурний 
капітал; надавати кошти для фінансування нових фірм 
або проектів у обмін на участь у їхній власності. Ви-
користовувати лізинг як фінансовий інструмент 
розширення інвестиційної діяльності 

Тема 6. Управління капіталом 

4 

  

 Управляти прибутком і рентабельністю; здійс-
нювати контроль за формуванням, розподілом і 
використанням прибутку. Розробляти заходи 
щодо зменшення валових витрат і збільшення 
прибутку підприємства. Здійснювати планування 
витрат на соціальний розвиток, їх облік, конт-
роль і аналіз використання коштів. Здійснювати 
планування податків на підприємстві; визначати 
види діяльності, які стимулюються державою. 

Тема 7. Управління прибутком, витрата-
ми та цінова політика. 

6 

 Здійснювати весь комплекс операцій щодо інве-
стицій у цінні папери. Планувати стратегію і так-
тику вкладення майнових та інтелектуальних 
цінностей в об'єкти підприємницької та інших 
видів діяльності; розробляти фінансові програми 
інноваційної діяльності як форми інвестиційної 
діяльності. 

Тема 8. Управління інвестиціями 

4 

 Розробляти фінансову стратегію і тактику діяль-
ності підприємства з урахуванням його фінансо-
во-економічного стану та місця на ринку. Розро-
бляти поточний і оперативний фінансовий план 
підприємства. Визначати необхідні обсяги фі-
нансових ресурсів і джерела їх надходжень для 
виконання інвестиційних і виробничих програм. 
Здійснювати контроль за виконанням оператив-
ного фінансового плану, оперативно забезпечу-
вати збалансованість доходів і витрат. 

Тема 9. Фінансове прогнозування, бю-
джетування та планування 

4 

 Забезпечувати менеджмент фінансових ризиків; 
зменшувати ризики: податкові, несплати забор-
гованості, кредитні, відсоткові, валютні, втраче-
ної фінансової вигоди. 

Тема 10. Управління фінансовим ризи-
ком 2 

 Організовувати фінансові відносини в разі загрози 
банкрутства; своєчасно проводити попереджува-
льні заходи щодо можливого банкрутства підпри-
ємства 

Тема 11. Антикризове фінансове управ-
ління на підприємстві 2 

 Модульний контроль – 13 тиждень – іспит (теоретична частина) 3   
 Разом лекційних занять 39   
  Практичні заняття  1 семестр (1…12 тижні) 

Аудиторні – 2 години на тиждень 
 Знаходити в сучасному інформаційному середови-

щі, сприймати та аналітично опрацьовувати науко-
ву інформацію 
Розробляти методики, рекомендації, пропозиції 
щодо запровадження в практику фінансово-
господарської діяльності результатів наукового 
дослідження 

1. Визначення характеристик центрів від-
повідальності та належності підрозділів 
підприємства до певних центрів відповіда-
льності 1 

32 58 
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1 2 3 4 5 6 
 Використовувати звітність як інструмент фінансо-

вого аналізу й управління фінансами підприємства. 
Проводити аналіз прибутку, показників рентабель-
ності та розробляти способи її підвищення. Прово-
дити аналіз та оцінку рівня і динаміки показників 
прибутковості, аналіз фінансових результатів. 
Проводити фінансові розрахунки щодо реальних 
потреб у коштах для забезпечення поточної 
фінансово-господарської діяльності підприємст-
ва. 

2. Аналіз брутто та нетто-результат екс-
плуатації інвестицій, результату фінансо-
во-господарської діяльності. Аналіз позиції 
підприємства в матриці фінансової страте-
гії. 2 

  

 Проводити аналіз грошових потоків: аналіз та оцін-
ку впливу інфляції на фінансові результати 

3. Грошові потоки підприємства та вартість 
грошей у часі. Оцінка грошових потоків 
підприємства 

2 

 Проводити аналіз та оцінку складу і динаміки 
майна. Підбирати конкретні засоби та інструменти 
для належного управління оборотними активами 
підприємства як складового елементу поточного 
оперативного управління його фінансами; розра-
ховувати показники стану та використання оборо-
тних активів, вивільнення чи залучення грошових 
коштів у результаті прискорення або вповільнен-
ня оборотності оборотних коштів. Проводити ана-
ліз руху оборотного капіталу. 
Оптимізувати дебіторську заборгованість підпри-
ємства з урахуванням типів його господарських 
зв'язків з партнерами; виявляти безнадійну дебі-
торську заборгованість, здійснювати заходи щодо 
рефінансування дебіторської заборгованості. 
Визначати форми розрахунків, виявляти їх вплив 
на стан дебіторської заборгованості, розробляти 
ефективні умови платежів, розраховувати  суми 
знижок за скорочення терміну  оплати  рахунків. 
Розробляти умови надання факторингових послуг 
та плату за послуги факторингу 

4. Оцінка та прогнозування вартості акти-
вів підприємства. Оцінка тривалості та 
вартості операційного, виробничого та 
фінансового циклів. PVA-аналіз.  

2 

5. Оцінка оптимального обсягу замовлен-
ня.  Оцінка оптимального залишку грошо-
вих коштів підприємства. Знижки та націн-
ки вибір методів управління управлінні 
дебіторською заборгованістю. 

2 

 Вносити пропозиції з підвищення ефективності 
використання власних фінансових ресурсів. 
Установлювати розмір дивідендів або відсотків. 
Проводити аналіз та оцінку використання чистого 
прибутку; аналіз взаємозв'язку витрат, обсягів ви-
робництва продукції та прибутку; аналіз взаємоз-
в'язку прибутку, руху оборотного капіталу. Визна-
чати умови контракту, які дозволять використати 
найоптимальнішу форму кредиту. Розраховува-
ти необхідний обсяг кредиту, графік погашення 
кредиту та сплати відсотків. 

6. Оцінка та прогнозування параметрів та 
вартості власного та позикового капіталу 
підприємства, середньозваженої вартості 
капіталу 

2 

7. Оцінка ефекту фінансового важеля та 
декомпозиційний аналіз прибутку 
Вибір умов залучення капіталу. Параметри 
позикового капіталу підприємства. 2 

  

 Організовувати роботу щодо оптимізації складу 
витрат, формування ефективних джерел їх фі-
нансування; здійснення контролю за ходом усіх 
стадій планування витрат. Здійснювати фінан-
совий контроль за рівнем собівартості продукції і 
визначати способи її зниження. Установлювати 
обґрунтовані ціни на продукцію (роботи, послуги) 

8. Розподіл витрат на постійні та змінні. 
Розподіл накладних витрат підприємства 
на основі виділення провідників витрат.  2 

9. Оцінка та прогнозування точки беззбит-
ковості, операційного важеля. Оцінка 
впливу еластичності попиту на обсяги 
реалізації товару та операційний прибуток. 

2 

10. Прогнозування ціни продукції за основ-
ними методами ціноутворення.  
Оцінка рівня конкурентоспроможності про-
дукції з модельного ряду 
 
 

2 
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1 2 3 4 5 6 
 Визначати оптимальні напрямки інвестиційної 

діяльності підприємства, диверсифікувати її; 
проводити розрахунки з метою вибору найефек-
тивніших методів оцінки інвестиційних проектів. 
Прогнозувати економічні наслідки прийнятих 
інвестиційних рішень; здійснювати інвестиційну 
стратегію підприємства. Застосовувати методи 
обчислення прибутковості інвестицій у цінні па-
пери. 

11. Оцінка базових параметрів інвестицій-
ного проекту.  Оцінка та прогнозування 
ефективності інвестицій. Оцінка та прогно-
зування вартості та доходності інвестицій-
ного портфелю 1 

  

 Планувати виручку від реалізації продукції, до-
ходів від інвестиційної та фінансової діяльності. 
Прогнозувати розмір прибутку від операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності; визнача-
ти фактори, які впливають на прибуток від осно-
вної діяльності. Складати розрахунки планово-
економічних і фінансових показників. 

12. Складання бюджетів підприємства. 
Формування прогнозної звітності: баланс, 
звіт про фінансові результати, звіт про рух 
грошових коштів. 2 

 Обмежувати фінансові ризики в інвестиційній 
діяльності. Розробляти пропозиції, спрямовані 
на обмеження рівня фінансового ризику в сис-
темі менеджменту. 

13. Оцінка прогнозного рівня ризику опе-
рації підприємства. Оцінка результатів 
операційної, фінансової та інвестиційної 
діяльності з урахуванням ризику. 

1 

 Застосовувати інструменти фінансового управ-
ління підприємством, спрямованого на обмежен-
ня кризових процесів і недопущення його збитко-
вості; застосовувати ринкові заходи забезпечення 
рентабельної роботи підприємства. 

14. Діагностика ймовірності банкрутства 
та оцінка перспектив подолання кризи 

1 

 Модульний контроль – 13 тиждень – іспит (практична частина) 2   
 Разом практичних занять 26   
  Разом з дисципліни 65 79 144 
  Частка  навантаження  0,55  

 

7. Індивідуальне завдання 
 
За підсумками вивчення дисципліни студент повинен виконати курсову роботу за 

темою «Визначення напрямків розвитку підприємства на основі аналізу позиції 
підприємства у матриці фінансової стратегії (на прикладі_____(назва підприємст-
ва)_________)». Виконання курсової роботи здійснюється відповідно до методичних 
рекомендацій (12.3). 

Загальні вимоги, що забезпечують максимальну оцінку виконання індивідуально-
го завдання: 

 правильність рішень; 
 повнота структури розрахунків (постановка задачі, розрахункова схема, рішен-

ня, оцінка рішення); 
 грамотність, лаконізм і логічна послідовність викладу; 
 оформлення відповідно до чинних стандартів; 
 наявність посилань на джерела інформації; 
 самостійність виконання (діагностується під час захисту).  
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8. Позначення економічних показників 
 

БРЕІ - брутто-результат експлуатації інвестицій: 
RE  - прибуток за капіталом: 
НРЕІ - нетто-результат експлуатації інвестицій: 
РГД - результат господарської діяльності: 

РФД - результат фінансової діяльності: 

FLE  - ефект фінансового важеля 
D – позиковий капітал;  
E – власний капітал;  
EBIT - прибуток підприємства до сплати відсотків та по-
датків;  
TA – сукупні активи підприємства;  
INT – відсотки по позиковому капіталу;  
T – податкові платежі підприємства. 
WACC - середньозважена вартість капіталу 
СRF – ставка доходності без ризикових вкладень, відсот-
ки; 
 СМ  – середньо ринкова ставка доходності вкладень, 
відсотки; 
  – рівень ризику, частки од. 
TV - термінальне значення дивідендів 
DТ  – останній виплачений дивіденд у прогнозованому 
періоді Т, грн.; 

er  - ефективна процентна ставка: 

Тоц - тривалість операційного циклу 
ТВЦ - тривалість виробничого циклу 
ТФЦ - тривалість фінансового циклу  
optV - оптимальний розмір замовлення: 

optV - середній виробничий запас: 

maxM  - максимально необхідний залишок коштів на поточ-
ному рахунку 
Mmin – страховий залишок коштів на рахунку, грн. 
Vd – діапазон коливань залишку коштів на рахунку, грн. 

M - середній залишок коштів на поточному рахунку: 
TR  - виручка від реалізації: 
OI - Операційний прибуток: 
VC – сукупні змінні витрати, грн.; 
FC – сукупні постійні витрати, грн.; 
BEP - точка беззбитковості: 

СМ1 – маржинальний доход на одиницю продукції, грн./од. 
MS  - запас безпеки підприємства: 
DOL - міра операційного важеля: 

dE - еластичність попиту: 

 

9. Форма підсумкового контролю 
 
Нормативна форма підсумкового контролю – екзамен. Підсумковий контроль 

здійснюється як оцінювання рівня сформованості компетенцій, що визначені у даному 
стандарті. 

Самостійна робота з підготовки до контрольних заходів здійснюється за методи-
чними рекомендаціями 12.1. 

Інформаційне забезпечення дисципліни – джерела 12.1-12.9. 
 

10. Вимоги до інформаційно-методичного забезпечення дисципліни 
 

Зміст інформаційного забезпечення має відповідати програмі дисципліни в пов-
ному обсязі. 

Методичне забезпечення повинно відповідати стандарту вищої освіти Націона-
льного гірничого університету «СВО НГУ НМЗ-05. Нормативно-методичне забезпечен-
ня навчального процесу. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. –  
138 с.». 

Матеріали методичного забезпечення мають містити засоби діагностики у вигля-
ді типових ситуаційних вправ з прикладами рішень.  
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Викладач повинен забезпечити вільний доступ студента до матеріалів інформа-
ційно-методичного забезпечення дисципліни.  

 

11. Вимоги до засобів діагностики 
 
Засоби діагностики рівня сформованості компетенцій для проведення контроль-

них заходів подані у вигляді переліку питань. 
Оцінювання рівня засвоєння навчального матеріалу здійснюється через коефіці-

єнт засвоєння: 
КЗ = N/P, 

де      N - правильно виконані істотні операції рішення (відповіді), 
P – загальна кількість визначених істотних операцій. 

Критерії визначення оцінок: 
“відмінно” -           KЗ > 0,9;  
“добре” -                KЗ = 0,8...0,9; 
“задовільно” -        KЗ = 0,7...0,8; 
“незадовільно” -    KЗ < 0,7. 

При остаточній оцінці результатів виконання завдання враховується здатність 
студента: 

- диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання; 
- застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях; 
- аналізувати і оцінювати факти, події та прогнозувати очікувані результати від 

прийнятих рішень; 
- викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з дотриманням вимог чин-

них стандартів. 
 

12. Рекомендована література 
 
12.1. Єрмошкіна О.В. Фінансовий менеджмент. Робочий зошит студента до лекційних 

занять і самостійної роботи для студентів освітньо-професійної програми підгото-
вки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготов-
ки 8.030508 - фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами). / О.В. Єрмош-
кіна // Електронний ресурс [режим доступу]: CD-R «Комплекс методичного забез-
печення дисципліни «Фінансовий менеджмент». - Дніпропетровськ: ДВНЗ «Націо-
нальний гірничий університет», 2012. - 66 с. 

12.2. Єрмошкіна О.В. Фінансовий менеджмент. Методичні рекомендації до практичних 
занять для студентів освітньо-професійної програми підготовки магістрів галузі 
знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 8.030508 - фінан-
си і кредит (за спеціалізованими програмами). / О.В. Єрмошкіна // Електронний 
ресурс [режим доступу]: CD-R «Комплекс методичного забезпечення дисципліни 
«Фінансовий менеджмент». - Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий уні-
верситет», 2012. – 44 с. 
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12.3. Єрмошкіна О.В. Фінансовий менеджмент. Вихідні данні та методичні рекоменда-
ції з виконання курсової роботи для студентів освітньо-професійної програми під-
готовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму під-
готовки 8.030508 - фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами). / О.В. 
Єрмошкіна // Електронний ресурс [режим доступу]: CD-R «Комплекс методичного 
забезпечення дисципліни «Фінансовий менеджмент». - Дніпропетровськ: ДВНЗ 
«Національний гірничий університет», 2012. - 19 с. 

12.4. Єрмошкіна О.В. Фінансовий менеджмент. Вихідні данні та методичні рекоменда-
ції з виконання розрахункових індивідуальних завдань для студентів освітньо-
професійної програми підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підп-
риємництво» напряму підготовки 8.030508 - фінанси і кредит (за спеціалізова-
ними програмами). / О.В. Єрмошкіна // Електронний ресурс [режим доступу]: CD-
R «Комплекс методичного забезпечення дисципліни «Фінансовий менеджмент». - 
Дніпропетровськ: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. - 47 с. 

12.5. Єрмошкіна О.В. Фінансовий менеджмент. Вихідні данні та методичні рекоменда-
ції з виконання ситуаційних вправ для студентів освітньо-професійної програми 
підготовки магістрів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму 
підготовки 8.030508 - фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами). / О.В. 
Єрмошкіна // Електронний ресурс [режим доступу]: CD-R «Комплекс методичного 
забезпечення дисципліни «Фінансовий менеджмент». - Дніпропетровськ: ДВНЗ 
«Національний гірничий університет», 2012. - 18 с. 

12.6. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. / И.А. Бланк. – Т1. – К.: Ника-
Центр, Эльга, 1999. – 586 с. 

12.7. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. / И.А. Бланк. – Т2. – К.: Ника-
Центр, Эльга, 1999. – 564 с. 

12.8. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту. / Є. Брігхем. – К.: Молодь, 1997. – 
1000 с. 

12.9. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник / Под ред. Е.С. Стояновой. 
– 5-е изд., перераб. и доп. – М.: «Перспектива», 2000. –  656 с. 
 

13. Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забез-
печення 

 
Відповідальність за якість викладання та інформаційно-методичного забезпе-

чення несе завідувач кафедри. 
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