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1. ЛИСТ ЗАТВЕРДЖЕННЯ 

 
 
Робоча програма з навчальної дисципліни ВБ 2.1 “ Економічне 
управління підприємством ” 
 
 
Розробник: 
 
доцент, к.е.н., 
доцент кафедри економіки та маркетингу Л.С. Ларка 
 
 
 
Робоча програма розглянута та затверджена на засіданні 
кафедри економіки та маркетингу 
 

Протокол від «21» березня 2019року № 4 
 
 
 
Завідувач кафедри економіки та маркетингу   проф В.В. Сисоєв 
 
 
 
 

2. ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ 
 
 

 
3. ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОЇ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Дата засідання  
кафедри – 

розробника РПНД 

Номер 
протоколу 

Підпис 
завідувача 
кафедри 

Підпис голови НМК (для дисциплін 
загальної підготовки та дисциплін 

професійної підготовки за спеціальністю) 
або завідувача випускової кафедри (для 

дисциплін професійної підготовки зі 
спеціалізації, якщо РПНД розроблена не 

випусковою кафедрою) 
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4. МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
4.1 Мета дисципліни 
Формувати знання щодо основних задач економічного управління 

підприємством за основними функціональними підсистемами управління, 
системи бюджетування на підприємстві, управління грошовими потоками, 
стратегічного фінансового контролінгу. 

 
4.2 Компетентності 
Після вивчення дисципліни студент набуває: 
 
Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК01 Здатність критично мислити та генерувати нові ідеї 
ЗК02 Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між явищами та процесами. 
ЗК08 Здатність проводити дослідження та презентувати результати. 

 
Професійні компетентності (ПК) 

СК01 Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний інструментарій для 
управління економічною діяльністю 

СК2.1 Здатність до підготовки економічно ефективних управлінських рішень 
підприємства. 

 
4.3 Результати навчання: 
Після опанування дисципліни студент повинен: 
знати: 
– характеристику підприємства як системи; 
– поняття економічної свободи підприємства; 
– принципи бюджетування; 
– особливості формування інвестиційного портфелю підприємства, 
– етапи проведення контролінгу. 
вміти: 
– розробляти систему задач економічного управління підприємством; 
– оптимізувати грошові потоки підприємства на різних етапах кругообігу 

коштів; 
– виділяти центри фінансової відповідальності в організаційній структурі 

підприємства; 
– визначати тип бізнес-процесів підприємства, будувати матриці 

стратегічного аналізу для цілей фінансового контролінгу; 
– здійснювати фінансову діагностику підприємства 
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Програмні результати навчання (РН) 
Шифр Зміст 

ПР01 Формулювати, аналізувати та синтезувати рішення науково-практичних проблем 
на абстрактному рівні шляхом декомпозиції їх на складові 

ПР02 Демонструвати навички самостійно приймати рішення, лідерські навички та 
уміння працювати в команді 

ПР04 Проводити дослідження, генерувати нові ідеї, здійснювати інноваційну 
діяльність 

ПР2.1 Демонструвати комплекс умінь та навичок з підготовки економічно ефективних 
управлінських рішень підприємства 

 
 

4.4 Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Дисципліни бакалаврату Дипломне проектування 

 
 

5. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 

 
Денна форма навчання 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
9 180/6 80 100 48 - 32 КП 2 - + 

 
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу 

складає – 44 %. 
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Заочна форма навчання 
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9 180/6 12 168 8 - 4 КП 2 - + 

 
6. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

№
 з/

п.
 

В
ид
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ня
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(Л
, Л

З,
 П

З,
 С
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Номер семестру (якщо дисципліна 
викладається  

у декількох семестрах). 
Назви змістових модулів. 

Найменування тем та питань кожного заняття. 
Завдання на самостійну роботу. 

Ре
ко

ме
нд

ов
ан

а 
лі

те
ра

ту
ра
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ов
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1 2 3 4 5 
Семестр 9 

Змістовий модуль № 1  
Організація економічного управління підприємством / 3 

 (модульний контроль - 8 тиждень) 
1, 2 Л 4 Тема 1 Уведення в дисципліну 

«Економічне управління підприємством» 
Сутність управління підприємством 
Цілі, завдання, предмет курсу 
Структура курсу 
Тема 2 Системна характеристика 
економічного управління підприємством 
Параметри системної характеристики 
економічного управління підприємством 
Системний аналіз економічних систем 
Характеристика організації як системи 

1, 2, 7, 13 

3, 4 ПЗ 4 Розроблення семантичних диференціалів для 
оцінювання ефективності управління на 
підприємстві 

 

 СР 10 Формулювання завдань економічного 
управління підприємством на стратегічному 
та оперативному рівнях 
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1 2 3 4 5 

5, 6 Л 4 Тема 3 Технологія розв’язання завдань 
економічного управління 
Основні завдання економічного управління 
Методи розв’язання завдань економічного 
управління 
Мінімізація помилок при розв’язанні завдань 
економічного управління 

5, 6, 9, 10, 12, 13, 
15 

7, 8 ПЗ 4 Розроблення рекомендацій для удосконалення 
управління на підприємстві 

 

 СР 10 Порівняльний аналіз методичних підходів для 
розв’язання завдань економічного управління 

 

9, 10 Л 4 Тема 4 Економічний порядок підприємства 
та інструменти його підтримування 
Соціальний та економічний порядок як база 
економічного порядку підприємства 
Методи регулювання економічних відносин 
Економічна свобода як необхідна умова 
дотримання економічного порядку 
підприємства 

13, 15 

11 ПЗ 2 Адаптивне прогнозування як інструмент 
підтримування економічного порядку 
підприємства 

 

 СР 8 Ознаки економічної свободи підприємства  
12, 13 Л 4 Тема 5 Система бюджетного управління 

підприємством 
Поняття бюджетування 
Основні принципи бюджетного управління 
підприємством 

1, 3, 9, 15, 18 

14 ПЗ 2 Перебудова організаційної структури 
підприємства в фінансову (за центрами 
відповідальності) 

 

 СР 6 Бюджетування як інструмент контролінгу  
15, 16 Л 4 Тема 6 Організація бюджетного управління 

Напрями планування складу операційного та 
фінансового бюджетів 
Послідовність розробки бюджетів на 
підприємстві 
Контроль виконання бюджету підприємства 
Тема 7 Технологія формування 
операційних бюджетів 
Особливості операційного бюджетування 
Склад операційного бюджету 
Механізм формування операційного бюджету 
та прогнозної фінансової звітності  

7, 14, 16,  
19 

17, 18 ПЗ 4 Організація контролю виконання бюджету 
підприємства 

 

 СР 6 Класифікація витрат підприємства та 
методичні підходи щодо управління ними 

 

19 Л 2 Тема 8 Розроблення бюджету доходів і 
витрат Склад бюджету доходів і витрат 
Джерела інформації при складанні бюджету 
доходів і витрат 

1, 8, 10, 12, 15 
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1 2 3 4 5 
 СР 10 Організація контролю виконання бюджету 

доходів і витрат підприємства 
 

20 Л, М1 2 Модульна контрольна № 1  
Змістовий модуль № 2  

Основні напрями економічного управління підприємством / 3 
(модульний контроль - 16 тиждень) 

21, 22 Л 4 Тема 9 Управління грошовими потоками 
підприємства 
Поняття та класифікація грошових потоків 
Принципи та етапи управління грошовими 
потоками 
Шляхи оптимізації грошових потоків 

4, 14, 17 

23 ПЗ 2 Ідентифікація грошових потоків підприємства 
на основі його фінансової звітності 

 

 СР 10 Принципи управління грошовими потоками 
підприємства 

 

24, 25 Л 4 Тема 10 Інформаційне забезпечення 
бюджетного управління 
Сутність, значення та особливості 
інформаційного забезпечення 
Інформаційне забезпечення процесу 
управління фінансами 

3, 10 

26 ПЗ 2 Розроблення форм звітності для 
інформаційного забезпечення бюджетного 
управління 

 

 СР 10 Механізм узгодження бюджетів підприємства  
27, 28 Л 4 Тема 11 Фінансова діагностика 

підприємства 
Поняття фінансової діагностики 
Порядок проведення фінансової діагностики 
Експрес-діагностика фінансового стану 
підприємства 
Поглиблена діагностика фінансового стану 
підприємства 

1, 5, 9, 12, 16 

29, 
30, 31 

ПЗ 6 Аналіз фінансового стану підприємства 
Визначення показників платоспроможності та 
фінансової незалежності підприємства 
Визначення показників ділової активності 
підприємства 

 

 СР 10 Горизонтальний та вертикальний аналіз 
балансу підприємства 

 

32, 33 Л 4 Тема 12 Управління чистим оборотним 
капіталом 
Поняття чистого оборотного капіталу 
Завдання управління оборотними активами 

6, 11, 15 

34 ПЗ 2 Визначення рейтингу підприємств на основі 
рівня показників їх фінансового стану 

 

 СР 10 Принципи управління чистим оборотним 
капіталом 
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1 2 3 4 5 
35 Л 2 Тема 13 Управління інвестиційним 

портфелем підприємства 
Поняття та класифікація інвестиційного 
портфелю 
Етапи управління інвестиційним портфелем 
підприємства 
Особливості формулювання цілей 
фінансового інвестування 

3, 8, 1 

36 ПЗ 2 Ранжирування портфелів інноваційних 
проектів на підприємстві 
Застосування сценарного аналізу при виборі 
інвестиційних проектів 
Визначення рівня ризиків за проектами 

 

 СР 6 Обґрунтування критеріїв ранжирування 
інвестиційних проектів 

 

37 Л 2 Тема 14 Стратегічне та оперативне 
управління фінансуванням діяльності 
підприємства 
Стратегічний фінансовий контролінг 
Модель стратегічного управління 
підприємством 

7,  12, 19 

38 ПЗ 2 Визначення ефективності від впровадження 
рекомендацій щодо удосконалення 
економічного управління на підприємстві 
Сканворд за основними поняттями курсу 
«Економічне управління підприємством» 

 

 СР 6 Організація контролінгу на підприємстві  
39 Л, М2 2 Модульна контрольна № 2  

Разом 
(годин) 

180   

 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Важливою умовою покращення якості підготовки студентів є раціональна 
організація їх самостійної роботи. З огляду на сказане, вивчення дисципліни 
«Економічне управління підприємством» включає самостійне опрацювання 
студентами певного кола питань. Самостійна робота студентів із літературними 
джерелами пробуджує у них інтерес до предмета, розвиває здатність 
самостійно аналізувати прочитане, сприяє ґрунтовному засвоєнню матеріалу 
дисципліни. 

Самостійна робота студентів включає: 
 Конспектування та вивчення передбаченої літератури; 
 Опрацювання лекційного матеріалу; 
 Формулювання завдань економічного управління підприємством на 

стратегічному та оперативному рівнях; 
 Проведення порівняльного аналізу методичних підходів для 

розв’язання завдань економічного управління; 
 Дослідження ознак економічної свободи підприємства; 
 Аналіз бюджетування як інструменту контролінгу; 
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 Систематизація  витрат підприємства та методичні підходи щодо 

управління ними; 
 Вивчення процедури організації контролю виконання бюджету 

доходів і витрат підприємства; 
 Знайомство з принципами управління грошовими потоками 

підприємства; 
 Дослідження механізму узгодження бюджетів підприємства; 
 Вивчення процедури горизонтального та вертикального аналізу 

балансу підприємства; 
 Знайомство з принципами управління чистим оборотним капіталом; 
 Обґрунтування критеріїв ранжирування інвестиційних проектів; 
 Дослідження організації контролінгу на підприємстві. 
 Написання курсового проекту; 
 Підготовку до іспиту. 

 

№ 
з/п Назва видів самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 
2 Підготовка до практичних(лабораторних, семінарських) занять  20 

3 Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  
на лекційних заняттях 20 

4 Виконання курсового проекту 20 
5 Інші види самостійної роботи 20 
 Разом 100 

 
Предметом самостійної роботи є не лише опрацювання студентами 

теоретичного матеріалу дисципліни «Економічне управління підприємством», а 
й науково-дослідна робота з вивчення економічних аспектів діяльності 
підприємств. 

 
8. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

 
Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчального процесу, 

що створює умови для реалізації творчих можливостей студента, враховує його 
уподобання, нахили. 

Індивідуальне завдання передбачає у дев’ятому семестрі навчання - 
виконання курсового проекту. 

 

№ 
з/п 

Назва індивідуального завдання  
та (або) його розділів 

Терміни 
виконання  

(на якому тижні) 
 9 семестр  
1 Курсовий проект 16 
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Основна мета курсового проекту – закріпити на практиці придбані 

теоретичні знання з дисципліни «Економічне управління підприємством», 
показати вміння аналізувати фінансовий стан підприємства, проводити 
діагностування системи управління на ньому, а також розробити рекомендації 
для її удосконалення та довести їх ефективність. 

Головним завданням курсового проекту є обґрунтування комплексу 
заходів для удосконалення управління на підприємстві. 

Студентові необхідно виконати наступні етапи роботи: 
• провести аналіз фінансового стану підприємства; 
• скласти семантичні диференціали для оцінювання системи 

управління на підприємстві; 
• запропонувати комплекс заходів для удосконалення управління на 

підприємстві;  
• визначити ефективність запропонованих заходів.  

 
9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 
Методами навчання дисципліни „Економічне управління підприємством” 

є способи спільної діяльності й спілкування викладача і студентів, що 
забезпечують вироблення позитивної мотивації навчання, оволодіння системою 
професійних знань, умінь і навичок, формування наукового світогляду, 
розвиток пізнавальних сил, культури розумової праці майбутніх фахівців за 
спеціальністю 051 «Економіка». 

Залежно від джерела знань, під час навчальних занять, як практичних, так 
і лекційних, використовуються наступні методи навчання: словесні (пояснення, 
бесіда, дискусія, діалог), наочні (демонстрація, ілюстрація), практичні (рішення 
задач, ділові ігри). 

За характером пізнавальної діяльності, при вивченні дисципліни 
„Економічне управління підприємством” використовуються: пояснювально-
наочний проблемний виклад; частково-пошуковий та дослідницький методи. 

За місцем в структурній діяльності використовуються: 
- методи організації й здійснення навчальної діяльності, що поєднує 

словесні, наочні і практичні методи; репродуктивні й проблемно-пошукові; 
методи навчальної роботи під керівництвом викладача й методи самостійної 
роботи студентів; 

- методи стимулювання й мотивації навчальної роботи, що об'єднали в 
собі пізнавальні ігри, навчальні дискусії, моделювання рольових ситуацій, 
створення ситуацій успіху в навчальній роботі, пред'явлення вимог і метод 
заохочення; 

- методи контролю й самоконтролю за навчальною діяльністю: методи 
усного, письмового контролю; індивідуального й фронтального, тематичного і 
систематичного контролю. 
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10. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 
Методами контролю з дисципліни „Економічне управління 

підприємством” є поточний, модульний та підсумковий контроль. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять і 

має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання конкретної  
роботи. Формами проведення поточного контролю з дисципліни є: 

1) усні опитування на практичних заняттях; 
2) письмові контрольні роботи (на лекційних та практичних заняттях); 
3) тестування тощо. 
Модульний контроль проводиться з метою оцінки результатів вивчення 

кожного змістовного модуля. 
Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на освітньо-кваліфікаційному рівні магістра. Підсумковий контроль з 
дисципліни „Економічне управління підприємством” включає семестровий 
контроль у формі екзамену  у  дев’ятому семестрі. 

 
11. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ, ТА ШКАЛА 
ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 
 

Поточне тестування та самостійна робота  

Змістовий модуль 1  Змістовий модуль 2  Курсо-
вий 

проект 

Відвідування 
занять Сума 

Т1 – Т7 Т8– Т 14 

20 20 30 30 100 

Т1, Т2, ... – номери тем змістових модулів. 
 

Оцінювання проводиться за шкалою ЄКТС, національною та за шкалою 
НТУ ХПІ (100 балів). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 
бальну національну шкалу та шкалу за системою ECTS здійснюється в такому 
порядку: 

Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ECTS Оцінка  

за національною шкалою 

90 ... 100 A відмінно  
82 … 89 B добре 
74 … 81 C 
64 … 73 D задовільно 
60 … 63 E 

35 … 59 FX незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0 … 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 
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12. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Конспект лекцій, комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, нормативні документи, презентаційні матеріали. 

 

13. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

13.1 Базова література 
1 Економічне управління підприємством : навч. посібник / [Н. М. 

Євдокимова, Л. П. Батенко, В. А. Верба та ін.] ; за заг. ред. Н. М. Євдокимової ; 
М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ “Київський нац. екон. ун-
т ім. В. Гетьмана”. – К. : КНЕУ, 2011. – 327 с. 

2 Практикум з дисципліни «Економічне управління підприємством» / 
Укл. Верба В.А., Євдокимова Н.М., Кизенко О.О. – К.: КНЕУ, 2008. 

3 Жданов С.А. Механизмы экономического управления предприятием: 
Учеб. пособие для вузов. / С.А. Жданов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 319 с. 

4 Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Дж. Ван 
Хорн. – М.: Издательский дом „Вильямс”, 2001. – 992 с. 

5 Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по 
постановке финансового планирования. / В.Е. Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. 
Гамаюнов– М.: Финансы и статистика, 2002. – 400 с. 

6 Ковтун С. Є. Бюджетування на сучасному підприємстві, або Як 
ефективно управляти фінансами / С.Ковтун. – Х. : Фактор, 2005. – 321 с. 

7 Дядечко Л. П. Бюджетування грошових коштів : сутність та роль в 
управлінні підприємствами : монографія / Л. П. Дядечко, Ю. О. Оліфірова, С. В. 
Бабій. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2008. – 250 с. 

8 Бюджетування в економічних системах : монографія / за ред.  
Ю. Г. Лисенко, В. М. Андрієнко. – Донецьк : Юго-Восток, 2009. – 359 с. 

9 Бюджетування як інструмент забезпечення життєдіяльності 
підприємства : монографія / за ред. А. В. Череп. – Запоріжжя : ЗНУ, 2011. – 
220 с. 

10 Лапіцька С. Ю. Управління підприємством в умовах інновацій / С.Ю. 
Лапіцька. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2002. – 235 с.  

11 Управління підприємством в умовах розвитку ринку/ В.М. Гриньова, 
М.М. Новікова, О. М. Красноносова. – Х. : ХДЕУ, 2003. – 167 с. 

12 Управління підприємством: організаційно-економічний аспект : 
монографія / В. М. Нижник, М. В. Ніколайчук. – Хмельницкий : ХНУ, 2010. – 
389 с. 

 

13.2 Допоміжна література 
 
13 Управління підприємством в умовах ринку: теоретичні та практичні 

аспекти : монографія / Л. В. Соколова. – Х. : Компанія СМІТ, 2012. – 311 с.  
14 Дарманська Г. О. Контролінг : навч. посіб. / Г.О. Дарманська, 

Л.В. Овод. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 107 с. 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%82%D1%83%D0%BD,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D1%8F%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9B%D1%96%D0%B4%D1%96%D1%8F%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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15 Пушкар М. С. Контролінг – інформаційна підсистема стратегічного 

менеджменту / М.С. Пушкар, Р. М. Пушкар. – Тернопіль : Карт-бланш, 2004. – 
370 с.  

16 Контролінг – від теорії до реалізації на практиці : монографія / В.В. 
Прохорова, Л.С. Мартюшева, Н.Ю. Петрусевич, Ю.В. Прохорова. – Х. : 
ІНЖЕК, 2006. – 198 с.  

17 Панков В. А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської 
діяльності підприємства : навч.-метод. посіб. / В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, 
Н.М. Михайличенко. – Краматорськ : ДДМА, 2006. – 95 с  

18 Ляшенко Г. П. Контролінг в управлінні підприємством : навч. посіб. / 
Г. П. Ляшенко, Л. М. Гаєвська, О. В. Чернова, О. І. Піжук. – Ірпінь : Нац. ун-т 
ДПС України, 2009. – 273 с.  

19 Гудзинський О. Д. Контролінг в системі менеджменту : монографія / 
О. Д. Гудзинський, М. М. Аксентюк, О. М. Деменіна. – К. : ІПК ДСЗУ, 2009. – 
225 с.  

 
14. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 
1. Репозиторій НТУ «ХПІ».  Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua 
2. Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського [Електрон. ресурс]. – Режим 

доступу: www.nbuv.gov.ua. 
3. Конспект лекцій «Економіка і фінанси підприємства». Режим доступу: 

http://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/123/1/ек.лок.опис.2016_Конспект%20лекці
й_Економіка%20і%20фінанси%20підприємства_Частина%202.pdf 

4. Красова О. Бюджетирование и контроль затрат: теория и практика. Режим доступу: 
http://www.e-reading.club/book.php?book=130924 

 
 

http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%D1%80,%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%8F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://korolenko.kharkov.com/cgi-bin/wcatalog/irbis?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D0%B4%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://repository.kpi.kharkov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
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