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Анотація 

Предмет вивчення навчальної дисципліни: система фінансово-економічних 
відносин, які виникають у процесі поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів 
господарювання. Метою вивчення дисципліни є: формування системи базових знань з 
теорії і практики: фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування 
фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності 
підприємств. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 
результати навчання: 

 Знання: 

 Знати термінологію і мати базові й структуровані знання у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності для подальшого 
використання на практиці; 

 Знати основи нормативно-правового забезпечення діяльності 
підприємницьких, торговельних та біржових структур і застосовувати на 
практиці. 

 Уміння: 

 Демонструвати вміння бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків 
та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових 
структур з урахуванням ризиків 

 Застосовувати знання й уміння щодо ефективної організації 
зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та 
біржових структур з урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових 
норм. 

 Використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для 
забезпечення діяльності підприємницьких, торгівельних та біржових 
структур. 

 Володіти методами та інструментарієм для обґрунтування управлінських 
рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних 
і біржових структур. 
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 Комунікація: 
  Показувати уміння працювати автономно та в команді, мати навички 

міжособистісної взаємодії, які дозволяють досягати професійних цілей. 
  Використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері 
підприємництва, торгівлі та біржової діяльності. 

  Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації 
державною й іноземною мовами. 

 Автономність та відповідальність: 

 Відповідальність за прийняття рішень у складних і непередбачуваних 
умовах, що потребує застосування нових підходів та прогнозування. 

 Управління комплексними діями або проектами. 

 Відповідальність професійний розвиток окремих осіб та/або груп осіб. 

 Здатність до подальшого навчання з високим рівнем автономності. 
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Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1. Основи фінансів підприємств. 
Поняття та сутність фінансів підприємства. Функції фінансів. Сфери фінансових 

відносин. Грошові прибутки, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. 
Джерела формування фінансових ресурсів. Державне регулювання фінансових 

ресурсів підприємств. 
Основи організації фінансів підприємств: саморегулювання, самоокупність, 
самофінансування. Фінансова діяльність підприємств. Зміст, завдання та 

організація фінансової роботи на підприємствах: фінансовий менеджмент, фінансове 
планування, оперативна фінансова робота, аналіз та контроль господарської діяльності, 



 

фінансовий контроль. 
Фінанси підприємства в умовах формування ринкової економіки. 
 
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств. 
Сутність та значення грошових розрахунків в діяльності підприємств. Принципи 

організації розрахунків. 
Порядок відкриття підприємствами розрахункового, поточного, валютного, 

позичкового, депозитного та інших рахунків в банку. 
Форми безготівкового розрахунку. Готівково-грошові розрахунки на 

підприємстві. Ведення касових операцій підприємством. 
Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст, значення для забезпечення 

господарської діяльності. 
Економічні та фінансові санкції в системі грошових розрахунків та платежів. 

Призначення та структура звіту про рух грошових коштів. 
 
Тема 3. Грошові надходження підприємств. 
Економічна характеристика, склад та класифікація грошових надходжень 

підприємств. Види грошових надходжень з внутрішніх та зовнішніх джерел. Фактори, 
що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації продукції. Надходження від 

реалізації продукції. Формування надходжень від реалізації продукції та часу. 
Розподіл надходжень від реалізації продукції. 

Грошові надходження від іншої реалізації. Дохід підприємства від фінансово- 
інвестиційної діяльності. Надходження від фінансових інвестицій. 

Формування валового і чистого доходу підприємства. 
Надходження коштів від здачі в оренду основних фондів, від застосованих 

фінансових санкцій. Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової підтримки. 
 
Тема 4. Формування і розподіл прибутку. 
Економічний зміст прибутку. Прибуток як джерело формування фінансових 

ресурсів. Прибуток від реалізації. Встановлення цін на продукцію та їх вплив на 
формування прибутку. Доходи підприємств від звичайної та надзвичайної діяльності. 
Доход від реалізації продукції (робіт та послуг). Інші операційні доходи. Дохід від участі 
в капіталі. Фінансові та інші доходи. Витрати підприємств, їх характеристика та склад. 
Операційні та інші операційні витрати. Втрати від участі в капіталі. Фінансові та інші 
витрати. Фінансові результати діяльності підприємства, їх розрахунок. Формування та 
розподіл прибутку від 

різних сфер діяльності. Розрахунок прибутку (збитку) від звичайної діяльності. 
Формування чистого прибутку (збитку) звітного періоду. Прибуток для цілей 
оподаткування. 

Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. 
Використання чистого прибутку. 

Фонди грошових засобів підприємства, які будуються за рахунок чистого 
прибутку. 

 
Тема 5. Оподаткування підприємств. 
Сутність оподаткування підприємств і податкова система. Сутність податків і їх 

функції. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. 
Оподаткування прибутку підприємств. Плата за ресурси. Непрямі податки та 
особливості їх впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів господарювання. 
Акцизний збір. Об’єкти оподаткування. Податок на додану вартість. Прямі податки. 
Податок на нерухомість підприємства. 

Обов’язкові відрахування підприємств на цільові державні фонди та їх вплив на 
фінансово-господарську діяльність. 

Місцеві податки і збори. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Організація 
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спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва. 
Документальна перевірка як форма контролю Державної податкової адміністрації за 
станом розрахунків підприємств з бюджетом. Порядок відображення в актах 
документальних перевірок аналізу фінансово-господарської діяльності платників 
податку на прибуток. 

Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в окремих сферах 
діяльності. 

 
Тема 6. Оборотні кошти. 
Сутність і основи організації оборотних коштів. Склад і структура оборотних 

коштів. Класифікація і принципи організації оборотних коштів. 
Визначення потреби в оборотних коштах. Необхідність і способи визначення 

потреби в оборотних коштах. Нормування власних оборотних засобів. 
Джерела формування оборотних коштів. Власні джерела формування оборотних 

коштів. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів. 
Залучення коштів інших суб’єктів господарювання 

Показники стану і використання оборотних коштів. Показники стану власних 
оборотних коштів. Показники використання оборотних коштів і шляхи прискорення їх 
обертання. 

Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства. 
 
Тема 7. Кредитування підприємств. 
Необхідність та сутність кредитування підприємств. Кругообіг коштів 

підприємств та необхідність залучення кредитів. Принципи та види забезпеченості 
кредитів. Класифікація кредитів, що надаються підприємствам. Кредитна лінія. 
Контокорентний кредит. 

Суть та форми кредитування підприємств банківськими установами. Види 
банківського кредиту та їх характеристика. Умови та порядок отримання банківського 
кредиту. Кредитний процес. Методика оцінки платоспроможності позичальника. 
Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями. Порядок 
погашення банківського кредиту підприємством. 

Особливості кредитування окремих видів позичок. Обліковий кредит та 
кредитування під заставу векселів. Іпотечний кредит. Факторинг. Небанківське 
кредитування підприємств. Комерційне кредитування підприємств. Лізингове 
кредитування підприємств. 

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних 
інститутів. 

 
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. 
Сутність основних засобів як матеріальних цінностей. Основні засоби 

виробничого та невиробничого характеру. Оцінка та відтворення основних засобів. 
Знос і амортизація основних засобів. Методи амортизації основних засобів. 
Показники стану та ефективності використання основних засобів: забезпечення 

підприємства основними засобами; стан основних засобів; ефективність використання 
основних засобів. 

Капітальні вкладення, їх сутність, склад та джерела фінансування. 
Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень. Фінансування 

витрат на поліпшення основних засобів. Ремонт основних фондів та його фінансове 
забезпечення. 

 
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств. 
Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Інформаційне 

забезпечення оцінки фінансового стану підприємств. Показники фінансового стану 
підприємства. 



 

Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості. Аналіз структури джерел 
коштів і їх використання. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства. Аналіз 
руху грошових коштів на підприємстві. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості. 
Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів. 

Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. Оцінка фінансової 
стійкості підприємства. 

Комплексний аналіз стану підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів. 
Перспективи поліпшення стану розрахунків підприємств. 

 
Тема 10. Фінансове планування на підприємстві. 
Зміст та завдання фінансового планування. Методи фінансового планування. 

Інформаційна база фінансового планування. 
Фінансовий план як складова частина бізнес - плану. Особливості фінансового 

планування. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах при складані фінансового 
плану. Вибір варіанта капіталовкладень. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань. 
Розрахунок собівартості продукції. Розрахунок суми капіталу на приріст оборотних 
засобів. Розрахунок показників прибутковості та витратної частини фінансового плану. 
Розрахунок показників фінансового плану та балансу доходів і витрат. Значення і зміст 
оперативного фінансового плану та порядок його складання. 

 
Тема 11. Фінансова санація підприємств. 
Економічна сутність фінансової санації підприємства та порядок її проведення. 

Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють. 
Менеджмент фінансової санації підприємства. Випадки, коли приймається рішення про 
фінансову санацію підприємств. 

План санації. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. Аналіз 
виробничо-господарської діяльності підприємства, що перебуває в кризі. Аналіз причин 
кризи та сильних і слабких місць на підприємстві. Ситуація підприємства на ринках 
факторів виробництва та збуту готової продукції. 

Фінансові джерела санації підприємств. Форми фінансової санації. Внутрішні 
джерела фінансової санації. Санація балансу. Зменшення статутного фонду 
підприємства. Санація із залученням коштів власників підприємства. Участь кредиторів 
у фінансовому оздоровленні боржника. Державна фінансова підтримка санації 
підприємств. 

Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств. Порядок 
оголошення підприємства банкрутом. Задоволення претензій кредиторів. Приховане, 
фіктивне та зумисне банкрутство. 

 
3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

разом у тому числі 

л п с.р. інд  

 

 

 

МК 

1. Основи фінансів підприємств 
 2 2   

2. Організація грошових розрахунків 
підприємств 

 2 2   

3. Грошові надходження 
підприємств 

 4 2   

4. Формування і розподіл прибутку  4 2   

5. Оподаткування підприємств  4 2   
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6. Обігові кошти  2 2   

7. Кредитування підприємств.  2 2   

8. Фінансове забезпечення 
відтворення основних засобів. 

 2 2   

9. Оцінювання фінансового 
стану підприємств. 

 4 2   

10. Фінансове планування на 
підприємствах. 

 2 2   

11. Фінансова санація підприємств.  2 2   залік 

Усього годин   30 22 68  

 
Тематика практичных занять 

 
Тема 1. Основи фінансів підприємств  

1. Сутність і функції фінансів підприємств. 
2. Грошові відносини як складові фінансів підприємств. 
3. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування. 

 
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

1. Грошові розрахунки в діяльності в діяльності підприємств. 
2.  Безготівкові операції та розрахунки. 
3.  Загальні принципи ведення касових операцій підприємством. 
4.  Грошові надходження підприємств. 

 
Тема 3. Грошові надходження підприємств  

1. Економічна характеристика, склад та класифікація грошових надходжень 
підприємств. 

2. Види грошових надходжень з внутрішніх та зовнішніх джерел. 
3. Фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації продукції. 

 
Тема 4. Формування і розподіл  прибутку  

1. Економічний зміст прибутку. Прибуток як джерело формування фінансових 
ресурсів. 

2. Прибуток від реалізації. 
3. Встановлення цін на продукцію та їх вплив на формування прибутку. 
4. Доходи підприємств від звичайної та надзвичайної діяльності. Дохід від реалізації  

 продукції (робіт та послуг). 
 

Тема 5. Оподаткування підприємств  
1. Сутність податків і їх функції. 
2. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. 
3. Оподаткування прибутку підприємств. 
4. Платежі за ресурси. 

 
Тема 6. Оборотні кошти  

1. Сутність обігових коштів та їх організація. 
2. Склад і розміщення обігових коштів. 
3. Поняття норм і нормативів обігових коштів, їх розрахунок. 
4. Джерела формування обігових коштів. 
5. Оборотність обігових коштів і способи її прискорення. 

 
Тема 7. Кредитування підприємств 



 

1. Особливості індивідуального кругообігу коштів. 
2. Визначення потреби позику в залучених коштах. 
3. Характеристика банківського кредиту. 
4. Характеристика комерційного (товарного) кредиту. 
5. Характеристика лізингового кредиту. 

 
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

1. Поняття та джерела відтворення основних фондів. 
2. Характеристика зносу та амортизації основних фондів. 
3. Дати характеристику капітальним вкладенням та джерелам їх фінансування. 
4. Розкрити сутність фінансового забезпечення ремонту основних фондів. 

 
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств 

1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність та значення. 
2. Охарактеризувати показники фінансового стану підприємства.  
3. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 
4.Охарактеризувати показники ліквідності підприємства. Дати їм оцінки. 

 
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 

1. Зміст та завдання фінансового планування. 
2. Методи фінансового планування. 
3. Інформаційна база фінансового планування. 

 
Тема 11. Фінансова санація підприємств  

1.  Економічна сутність фінансової санації підприємства та порядок її проведення. 
2.  Фінансова криза на підприємстві: симптоми та фактори, що її спричиняють. 
3.  Менеджмент фінансової санації підприємства. 

4.  Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення. 
 

РОЗПОДІЛ ГОДИН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 

№ з/п Вид самостійної роботи 
Кількість 

годин 
1. Опрацювання лекційного матеріалу 10 
2. Підготовка до семінарських занять 20 
3. Підготовка до модульного (проміжного) контролю 5 
4. Опрацювання тем, винесених на самостійну підготовку, 

в тому числі конспектування за заданим планом. 
Підготовка реферату 

15 

5. Виконання тестових завдань 10 
6. Робота з інтернет-ресурсами 8 
  68 

 
 

Тема 1. Основи фінансів підприємств 
1. Зміст фінансової роботи. 
2. Завдання і функції фінансової служби. 
3. Фінансовий менеджмент на підприємстві. 

 
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

1. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст, значення для забезпечення 
господарської діяльності. 

2. Економічні та фінансові санкції в системі грошових розрахунків та платежів. 
3. Призначення та структура звіту про рух грошових коштів. 
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Тема 3. Грошові надходження підприємств 

1. Надходження від реалізації продукції. 
2. Формування надходжень від реалізації продукції та часу. Розподіл надходжень 

від реалізації продукції. 
3. Грошові надходження від іншої реалізації. 
4. Дохід підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності. Надходження від 

фінансових інвестицій. 
5. Формування валового і чистого доходу підприємства. 
6. Надходження коштів від здачі в оренду основних фондів, від застосованих 

фінансових санкцій. 
7. Бюджетні дотації, субвенції. Отримання фінансової підтримки. 

 
Тема 4. Формування і розподіл прибутку. 

1. Дохід від участі в капіталі. 
2. Фінансові та інші доходи. 
3. Витрати підприємств, їх характеристика та склад. Операційні та інші операційні 

витрати. 
4. Фінансові результати діяльності підприємства, їх розрахунок. 
5. Формування та розподіл прибутку від різних сфер діяльності 
6. Сутність і методи обчислення рентабельності. 

 
Тема 5. Оподаткування підприємств 

1.  Акцизний збір. Об’єкти оподаткування. Податок на додану вартість. Прямі 
податки. Податок на нерухомість підприємства. 

2.  Обов’язкові відрахування підприємств на цільові державні фонди та їх вплив на 
фінансово-господарську діяльність. 

3.  Місцеві податки і збори. 
4.  Оподаткування суб’єктів малого бізнесу. 
5.  Організація спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності суб’єктів малого 

підприємництва. 
6.  Документальна перевірка як форма контролю. 
7. 7.Особливості оподаткування суб’єктів господарювання в окремих сферах 

діяльності. 
Тема 6. Оборотні кошти 

1. Джерела формування оборотних коштів. 
2. Власні джерела формування оборотних коштів. 
3. Використання банківських кредитів для формування оборотних коштів. 
4. Залучення коштів інших суб’єктів господарювання 
5. Показники стану і використання оборотних коштів. 
6. Показники стану власних оборотних коштів. 
7. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства. 

 
Тема 7. Кредитування підприємств. 

1. Методика оцінки платоспроможності позичальника. 
2. Порядок нарахування відсотків за депозитними та кредитними операціями. 
3. Особливості кредитування окремих видів позичок. 
4. Обліковий кредит та кредитування під заставу векселів. Іпотечний кредит. 
5. Факторинг. 
6. Небанківське кредитування підприємств. 
7. Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних 

інститутів. 



 

 
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів. 

1. Капітальні вкладення, їх сутність, склад та джерела фінансування. 
2. Порядок фінансування і кредитування капітальних вкладень. 
3. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів. 
4. Ремонт основних фондів та його фінансове забезпечення. 

 
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств 

1. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості. 
2. Аналіз структури джерел коштів і їх використання. 
3. Фінансовий аналіз оборотності активів підприємства. 
4. Аналіз руху грошових коштів на підприємстві. 
5. Фінансовий аналіз дебіторської заборгованості. 
6. Аналіз оборотності товарно-матеріальних запасів. 
7. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства. 
8. Оцінка фінансової стійкості підприємства. 

 
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 

1. Фінансовий план як складова частина бізнес - плану. 
2. Особливості фінансового планування. 
3. Розрахунок потреби в матеріальних ресурсах при складані фінансового плану. 
4. Вибір варіанта капіталовкладень. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань. 
5. Розрахунок собівартості продукції. Розрахунок суми капіталу на приріст 

оборотних засобів. 
6. Розрахунок показників прибутковості та витратної частини фінансового плану. 
7. Розрахунок показників фінансового плану та балансу доходів і витрат. 
8. Значення і зміст оперативного фінансового плану та порядок його складання. 

 
Тема 11. Фінансова санація підприємств. 

1. Фінансові джерела санації підприємств. 
2. Форми фінансової санації. 
3. Внутрішні джерела фінансової санації. Санація балансу. Зменшення статутного 

фонду підприємства. Санація із залученням коштів власників підприємства. 
4. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. 
5. Державна фінансова підтримка санації підприємств. 
6. Економіко-правові аспекти санації та банкрутства підприємств. 

 
Теми рефератів 

1. Основи організації фінансів підприємств. 
2. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи. 
3. Управління фінансами підприємств. 
4. Грошові розрахунки підприємств та їх вплив на фінансово-господарську 

діяльність підприємств. 
5. Грошові надходження підприємств. 
6. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. 
7. Формування і розподіл прибутку. 
8. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. 
9. Методи розрахунку прибутку від реалізації. 
10. Сутність і методи обчислення рентабельності. 
11. Розподіл і використання прибутку. 
12. Сутність оподаткування підприємств і податкова система. 
13. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. 
14. Оподаткування прибутку підприємств. 
15. Непрямі податки, які сплачують підприємства. 
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16. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємств. 
17. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 
18. Оподаткування підприємств. 
19. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві. 

20. Визначення потреби в оборотних коштах. 
 

ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

1.1.  Форми поточного контролю. Конспект, усне опитування, виконання тестових 
завдань, розв’язання задач, підготовка реферату. 
1.2.  Форми проміжного контролю. Написання модульної контрольної роботи. 
Модульна контрольна робота складається з трьох теоретичних питань. Кількість 
модульних контрольних робіт - 1. 
1.3.  Форми підсумкового контролю. Залік. 
 

Питання до заліку 
1. Сутність і функції фінансів підприємства. 
2. Грошові фонди і фінансові ресурси, їх сутність і склад. 
3. Основи організації фінансів підприємства. 
4. Характеристика і склад грошових надходжень підприємств. 
5. Формування і розподіл прибутку підприємства. 
6. Методи розрахунку прибутку від реалізації. 
7. Сутність і методи розрахунку рентабельності. 
8. Сутність грошових розрахунків підприємства. 
9. Організація проведення касових операцій. 
10. Форми безготівкових розрахунків. 
11. Розрахунки чеками і акредитивами. 
12. Сутність оподаткування підприємства. Види податків. 
13. Вплив непрямих податків на фінансово-господарську діяльність підприємства. 
14. Порядок нарахування податку на прибуток. 
15. Сутність, склад і структура зворотних коштів. 
16. Класифікація і принципи організації зворотних коштів. 
17. Джерела формування зворотних коштів. 
18. Показники складу і використання зворотних коштів. 
19. Нормування зворотних коштів для утворення виробничих запасів. 
20. Нормування зворотних коштів в незавершеному виробництві і витратах на 

майбутній період. 

  



 

Розподіл балів, які отримують студенти 
 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90 - 100 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

75-81 С 

67-74 D 
задовільно 

60-66 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
 

 
Методичне забезпечення 

1.  Конспект лекцій. 
2.  Методичні рекомендації для практичних занять. 
3.  Методичні рекомендації для індивідуальної та самостійної роботи. 
4.  Тести, завдання. 
5.  Модульна контрольна робота.
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