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ВСТУП 

 

Анотація навчальної дисципліни: У теперішній період часу спостерігається 
обмеженість фінансових ресурсів та необхідність безперервного вдосконалення 
фінансової діяльності суб’єктів господарювання на основі фінансового менеджменту 
та контролінгу. Якщо фінансовий менеджмент дозволяє приймати управлінські 
рішення, спрямовані на отримання оптимального прибутку, максимізацію вартості 
капіталу власників при мінімізації ризиків, забезпеченні ліквідності та 
платоспроможності, то фінансовий контролінг зорієнтований на функціональну 
підтримку фінансового менеджменту .  

Метою навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент та контролінг» є 
формування у студентів компетентностей щодо прийняття управлінських рішень 
щодо діагностики фінансового стану, формування фінансових ресурсів підприємства, 
оптимізації структури капіталу та мінімізації фінансових ризиків, використання 
контролінгового інструментарію. 

Завдання навчальної дисципліни полягають у наступному: володіння 
теоретичними аспектами функціонування системи фінансового менеджменту та 
контролінгу; здійснювати оцінку грошей у часі та з урахуванням інфляції; проводити 
фінансову діагностику підприємства; розробляти політику управління грошовими 
потоками; активами, оптимізувати структуру капіталу, засвоїти основні методи 
контролінгу. 

Об'єктом навчальної дисципліни сучасні теорії та практика фінансового 
менеджменту та контролінгу. 

Предметом навчальної дисципліни є система методів та прийомів з 
інформаційно-аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень для 
забезпечення операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. 

 
 

Курс 1м 

Семестр 1 

Кількість кредитів ЕСТS 5 

Аудиторні навчальні заняття 
лекції 14 

семінарські, практичні 26 

Самостійна робота  110 

Форма підсумкового контролю залік 

 
Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни: 

 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Фінансова діяльність суб’єктів 
господарювання 

Фінансова стратегія 

Фінанси підприємств Управління вартістю підприємства 

Фінансовий аналіз  

Інвестування  
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2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 
 

 

Компетентності Результати навчання 

Здатність приймати 
ефективні 
фінансові рішення 
щодо управління 
матеріальними та 
нематеріальними 
активами 
підприємства та 
координації його 
діяльності з 
використанням 
інструментарію 
контролінгу. 

Володіти основами організації системи раннього 
попередження та реагування. 

Оцінювати потребу підприємства в капіталі для фінансування 
своєї діяльності. 

Визначати основні завдання фінансиста у процесі здійснення 
підприємством зовнішньоекономічних операцій. 

Обґрунтовувати доцільність та забезпечувати ефективність 
взаємодії підприємства із зовнішніми організаціями. 

Реалізувати заходи щодо щодо підвищення вартості 
підприємства. 

Обґрунтувати цілі реорганізації підприємства. 

Організувати реорганізацію підприємства шляхом злиття, 
приєднання, поділу, виділення, перетворення. 

Аналізувати показники діяльності підприємства 

Визначати напрями збільшення та зменшення 
зареєстрованого капіталу підприємства. 

Оцінювати доцільність вкладень фінансових ресурсів в 
діяльність підприємства. 

Проводити оцінку факторів, які впливають на формування 
зовнішньоекономічної політики підприємства. 

Проводити оцінку вартості активів підприємства. 

Збирати і обробляти первинну інформацію, необхідну для 
прийняття управлінських рішень 

Складати звітність підприємств в результаті здійснення 
реорганізації. 

Розробляти порядок реорганізації підприємства. 

Розробляти ефективні напрями здійснення 
домогосподарствами фінансової діяльності 

Визначати доцільність виробництва продукції, мінімальних цін 
та обсягів реалізації продукції 

Виявляти резерви зниження собівартості в розрізі окремих 
центрів затрат, інвестиційних проектів чи видів продукції. 

Володіти бенчмаркінговими технологіями діагностики 
ефективності контролінгової системи. 

Виявляти потребу у грошових ресурсах і оптимізувати 
фінансові потоки на підприємстві. 

 
3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні основи фінансового 

менеджменту 
 

Тема 1. Теоретичні, організаційно-економічні основи фінансового 
менеджменту та зміст фінансової звітності 

Фінанси як система економічних відносин, пов'язаних з формуванням, 
розподілом і використанням грошових фондів в процесі їх кругообігу. Спеціальна 
область знань фінансового менеджменту. Сутність фінансового менеджменту. Мета 
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фінансового менеджменту. Завдання фінансового менеджменту. Необхідність і 
умови ефективності фінансового менеджменту та умови її досягнення. Об'єкти 
фінансового менеджменту. Основні напрями фінансового менеджменту. 

Місце фінансового менеджменту в організаційній структурі підприємства. 
Структура механізму фінансового менеджменту. Функції фінансового менеджменту. 
Економічна основа фінансового менеджменту. 

Етапи розвитку західного та українського фінансового менеджменту. 
Особливості моделі сучасного фінансового менеджменту в Україні. 

Інформаційна база, що формується на підґрунті обробки внутрішніх джерел 
фінансового менеджменту. Склад фінансової звітності підприємства. Внутрішні та 
зовнішні джерела фінансової звітності. Інтернет-ресурси, на яких розміщено 
фінансову звітність суб’єктів господарювання. 
 

Тема 2. Управління грошовими потоками 
Сутність грошових коштів, еквівалентів грошових коштів, потоків грошових 

коштів. Значення грошових потоків у діяльності підприємства. Економічна сутність 
грошового потоку. Зміст звіту про рух грошових коштів.Класифікація грошових 
потоків. Характеристика видів грошових потоків. Класифікація грошових потоків за 
видами діяльності. Притоки та відтоки грошових коштів за операційною діяльністю. 
Притоки та відтоки грошових коштів за інвестиційною діяльністю. Притоки та відтоки 
грошових коштів за фінансовою діяльністю. 

Зміст і завдання управління вхідними грошовими потоками. Принципи 
управління грошовими потоками. Методи оптимізації грошових потоків. 

Планування та прогнозування грошових потоків. Поняття чистого грошового 
потоку. Розробка планів руху грошових коштів. Розробка і застосування платіжного 
календаря. Оперативне планування надходжень і використання грошових коштів 
підприємства. Управління вхідними грошовими потоками. Управління вихідними 
грошовими потоками. Оперативне регулювання поточних надходжень і витрат 
грошових коштів. 

Методичний підхід до складання прогнозного документу “Звіт про рух грошових 
коштів”, «Балансу», «Звіту про фінансові результати» прямим методом 
прогнозування грошових потоків. Формування документу “Звіт про рух грошових 
коштів” непрямим методом. Прогнозна оцінка фінансового стану суб’єкта 
підприємництва та моделювання прийняття фінансових рішень в галузі фінансової, 
інвестиційної та операційної діяльності підприємства. 
 

Тема 3. Управління прибутком 
Політика формування власних фінансових ресурсів, її зміст та принципи 

розроблення. Максимізація обсягу залучення власних фінансових ресурсів за 
рахунок внутрішніх джерел. Роль прибутку в формуванні власних фінансових 
ресурсів. Зміст і завдання управління прибутком. 

Системний підхід до управління формуванням прибутку. Інформаційна база 
управління прибутком. Управління прибутком від різних видів діяльності. 
Операційний аналіз. Поняття та основні показники операційного аналізу. Механізм 
управління прибутком підприємства "взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації і 
прибутку" ("Cost-Volume-Profit Relationships" або CVP). 

Фактори, що впливають на формування прибутку. Управління формуванням 
собівартості. Класифікація витрат підприємства. Оптимізація витрат різноманітними 
методами. Резерви зростання прибутку. Ризик отримання прибутку. 

Гранична виручка і граничні витрати. Аналіз беззбитковості. Поріг 
рентабельності. Запас фінансової міцності. 
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Політика максимізації прибутку підприємств. Операційний леверидж. 
Операційний важіль і ілюстрація механізму його впливу на прибуток до 

виплати відсотків і податків. Показники, що використовуються для визначення 
кількісних значень заходи операційної залежності. Взаємозв'язок між запасом 
фінансової міцності і мірою операційної залежності. 

Фінансовий важіль. Ефект фінансового важеля. Ілюстрація механізму впливу 
фінансового важеля на основні показники власників фірми. 

Сутність і завдання управління розподілом прибутку. Фактори, що впливають 
на розподіл валового прибутку. Вплив на розподіл прибутку системи оподаткування 
підприємств. Податковий менеджмент суб'єктів господарювання. 

Управління розподілом і використанням чистого прибутку. Аналіз розподілу і 
використання прибутку. Політика розвитку підприємства при використанні прибутку. 
Дивідендна політика. Капіталізація доходів працівників підприємств як засіб 
підвищення ефективності управління прибутком. 
 

Тема 4. Визначення вартості грошей у часі та оцінка інвестиційних 
проектів 

Необхідність і значення визначення вартості грошей у часі. Фактори, що 
впливають на зміну вартості грошей у часі. Зміст концепції оцінки вартості грошей у 
часі. Майбутня вартість грошей та її сутність. Теперішня вартість грошей та її 
сутність. Простий відсоток. Складний відсоток. Попередній метод нарахування 
відсотка (метод пренумерандо або антисипативний метод). Подальший метод 
нарахування відсотка (метод постнумерандо або рекурсивний метод). Дискретний 
грошовий потік. Безперервний грошовий потік. Ануітет. 

Відсоткова ставка. Класифікація відсоткових ставок. 
Методичний інструментарій оцінки вартості грошей при дискретних потоках 

платежів за простими відсотками. Методичний інструментарій оцінки вартості грошей 
при дискретних потоках платежів за складними відсотками. Методичний 
інструментарій оцінки вартості грошей при дискретних потоках платежів при ануїтеті. 

Фактор інфляції. Вплив інфляції на зміну вартості грошей. Сутність концепції 
впливу фактора інфляції в управлінні аспектами фінансової діяльності підприємства. 
Оцінка інфляційних процесів. Номінальна та реальна сума грошових коштів. 
Номінальна та реальна відсоткова ставка. 

Методичний інструментарій прогнозування річного темпу та індексу інфляції. 
Методичний інструментарій формування реальної відсоткової ставки з урахуванням 
фактора інфляції. Методичний інструментарій оцінки вартості грошових коштів з 
урахуванням фактора інфляції. Методичний інструментарій формування необхідного 
рівня доходності фінансових операцій з урахуванням фактора інфляції. 

Зміст та основні завдання управління інвестиційною діяльністю підприємства. 
Забезпечення інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної 
діяльності підприємства. Забезпечення максимальної дохідності окремих 
інвестиційних проектів та інвестиційної діяльності підприємства в цілому при 
заданому рівні ризику. Забезпечення мінімізації рівня інвестиційного ризику при 
заданому рівні дохідності. Забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій та 
можливостей швидкого реінвестування капіталу. Забезпечення формування 
достатнього обсягу інвестиційних ресурсів. Забезпечення фінансової рівноваги 
підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності.  

Основні завдання розробки інвестиційного проекту. Класифікація проектів. 
Строк реалізації проекту. Осяг інвестиційних витрат. Грошові потоки за інвестиційним 
проектом. Ставка дисконтування. Методи оцінки інвестиційних проектів. Період 
окупності інвестицій. Чиста приведена вартість проекту. Внутрішня ставка прибутку. 
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Дисконтований період окупності. Порівняльний аналіз проектів та критерії вибору 
інвестиційного проекту. 

 
Тема 5. Аналіз фінансової звітності та управління фінансовими ризиками. 
Методики аналізу фінансових звітів господарюючих суб’єктів: методика 

Міністерства фінансів, методика Фонду Державного майна України, методика 
Міністерства економіки, інші методичні підходи. 

Основні напрямки аналізу фінансових звітів: ліквідність, платоспроможність, 
фінансова стійкість, ділова активність, грошові потоки, прибутковість, власний 
капітал. Абсолютні та відносні показники аналізу фінансових звітів за вказаними 
напрямками. Методи фінансового аналізу та їх використання для оцінки фінансового 
стану підприємства. Викривлення у фінансовій звітності та методи їх виявлення. 

Зміст поняття «фінансовий ризик». Його місце у структурі видів 
підприємницького ризику. Основні характеристики фінансового ризику. Види 
фінансових ризиків. Класифікаційні аспекти фінансових ризиків підприємства, їх 
зміст. Фактори виникнення фінансових ризиків. 

Зміст та етапи політики управління фінансовими ризиками. Ідентифікація 
окремих видів ризиків, пов’язаних з фінансовою діяльністю підприємства. Визначення 
розміру можливих фінансових втрат при настання ризикової події по окремими видам 
фінансових ризиків. Дослідження факторів, що впливають на рівень фінансових 
ризиків підприємства. Встановлення гранично допустимого рівня фінансових ризиків 
по окремим фінансовим операціям та видам фінансової діяльності підприємства. 
Визначення напрямків нейтралізації негативних наслідків окремих видів фінансових 
ризиків. 

Система внутрішніх механізмів нейтралізації фінансових ризиків. Основні 
методи нейтралізації фінансових ризиків. Уникання ризику та заходи його реалізації. 
Основні умови використання заходів уникання ризику у системі внутрішніх механізмів 
нейтралізації ризиків. Лімітування концентрації ризику. Система фінансових 
нормативів, що забезпечують лімітування ризику. Диверсифікація фінансових ризиків 
та її основні напрямки. Механізм трансферта фінансових ризиків. Механізм 
самострахування фінансових ризиків, його основні форми. Інші методи внутрішньої 
нейтралізації фінансових ризиків. 

 
Змістовий модуль 2. Фінансовий контролінг в системі управління 

підприємством 
 

Тема 6. Фінансовий контролінг як інструмент управління підприємством 
Сутність контролінгу та його необхідність в системі прийняття фінансових 

рішень. Етапи розвитку контролінгу. «Контролінг» і «контроль» тотожність та 
протилежність. Міжнародний досвід формування системи фінансового контролінгу.  

Критерії прийняття управлінських рішень. Управлінський облік в системі 
фінансового контролінгу.  

Функціональні та інституційні аспекти контролінгу. Завдання та функції функції 
контролінгу. Методичне забезпечення  

 
Тема 7. Організація фінансового контролінгу на підприємстві 

Основні етапи впровадження фінансового контролінгу на підприємстві. Моделі 
організаційних структур управління та їх вплив організаційної структури підприємства 
на організацію фінансового контролінгу. Служба фінансового контролінгу на 
підприємстві: склад, структуру. 
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Фінансовий контроллер: завдання, права, функції, обов’язки. Центри 
відповідальності та особливості їх формування на підприємстві.  

 
Тема 8. Оцінка результативності фінансово-господарської діяльності та 

системи мотивації 
Контролінг поведінки. Методи та інструменти зменшення інформаційної 

асиметрії та нейтралізації конфліктів інтересів. Інструментарій контролінгу поведінки. 
Система вимірювання результативності діяльності. Система мотивації та 

матеріальної винагороди. Показники оцінки ефективності, їх функції. Ссистема 
фінансових індикаторів.  

Традиційні показники (прибуток та рентабельність) оцінки ефективності 
діяльності, їх недоліки при оцінюванні результатів діяльності підприємства. 

 
Тема 9. Контролінг управління витратами в системі фінансового управління 

підприємством 
Сутність контролінгу управління витратами і його роль у прийнятті фінансових 

рішень. Системи калькулювання витрат підприємства. 
Система калькулювання за повними витратами. Розподіл витрат, вибір бази 

розподілу витрат. Методи розподілу непрямих витрат. Метод розрахунку ставки 
розподілу непрямих витрат.  

Система калькулювання часткових витарт. Система директ-костинг в 
управлінні витратами підприємства. CVP-аналіз в системі прийняття управлінських 
рішень. Аналіз чутливості й операційний важіль. Управління витратами із 
застосуванням методу АВС. 

 
Тема 10. Бюджетування як інструмент фінансового контролінгу 

Бюджетування у системі фінансового контролінгу. Принципи, функції, 
характеристики бюджетування.. 

Майстер-бюджет: основні, допоміжні, зведені; гнучкі, фіксовані. Бюджетування 
ліквідності, планування фінансвоих результатів. 

Постановка системи бюджетування. Методи бюджетування, їх сутність та 
недоліки. Етапи бюджетування на підприємстві. 

 

4. Порядок оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання сформованих компетентностей (див. табл. 2.1) у студентів 
враховує види занять, які згідно з програмою навчальної дисципліни передбачають 
лекційні, семінарські, практичні заняття, а також виконання самостійної роботи. 
Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 
накопичувальною 100-бальною системою. Відповідно до Тимчасового положення 
"Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною бально-
рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця, контрольні заходи включають: 

поточний контроль, що здійснюється протягом семестру під час проведення 
лекційних, практичних, семінарських занять і оцінюється сумою набраних балів 
(максимальна сума – 100 балів). Поточний контроль з даної навчальної дисципліни 
проводиться в таких формах: активна робота на лекційних заняттях; активна участь у 
виконанні практичних завдань; перевірка есе за заданою тематикою; проведення 
поточного тестування; проведення письмової контрольної роботи; 

підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з навчальної 
дисципліни здійснюється на підставі оцінок за різні види занять та контрольні заходи 
та ступеня опанування студентами компетентностей. Підсумкова оцінка з навчальної 
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дисципліни розраховується з урахуванням балів, отриманих під час поточного контролю 
за накопичувальною системою. Сумарний результат у балах за семестр складає: "60 
і більше балів – зараховано", "59 і менше балів – не зараховано" та заноситься у 
залікову "Відомість обліку успішності" навчальної дисципліни. У випадку отримання 
менше 60 балів студент обов'язково здає залік після закінчення екзаменаційної сесії у 
встановлений деканом факультету термін, але не пізніше двох тижнів після початку 
семестру. У випадку повторного отримання менше 60 балів декан факультету призначає 
комісію у складі трьох викладачів на чолі із завідувачем кафедри та визначає термін 
перескладання заліку, після чого приймається рішення відповідно до чинного 
законодавства: "зараховано" – студент продовжує навчання за графіком навчального 
процесу, а якщо "не зараховано", тоді декан факультету пропонує студенту повторне 
вивчення навчальної дисципліни протягом наступного навчального періоду 
самостійно. 

Порядок проведення поточного оцінювання знань студентів. Оцінювання знань 
студента під час семінарських і практичних занять та виконання індивідуальних 
завдань проводиться за такими критеріями: 

розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 
ступінь засвоєння фактичного матеріалу навчальної дисципліни; ознайомлення з 
рекомендованою літературою, а також із сучасною літературою з питань, що 
розглядаються; вміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих 
ситуацій, розв'язанні задач, проведенні розрахунків у процесі виконання 
індивідуальних завдань та завдань, винесених на розгляд в аудиторії; логіка, 
структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і при виступах в аудиторії, 
вміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати узагальнення інформації та 
робити висновки; арифметична правильність виконання індивідуального та 
комплексного розрахункового завдання; здатність проводити критичну та незалежну 
оцінку певних проблемних питань; вміння пояснювати альтернативні погляди та 
наявність власної точки зору, позиції на певне проблемне питання; застосування 
аналітичних підходів; якість і чіткість викладення міркувань; логіка, структуризація та 
обґрунтованість висновків щодо конкретної проблеми; самостійність виконання 
роботи; грамотність подачі матеріалу; використання методів порівняння, 
узагальнення понять та явищ; оформлення роботи. 

 
Розподіл балів за тижнями  

 

Теми змістового модуля 
Лекційні 
заняття 

Практич
ні 

заняття 

Есе Перевірка 
домашньог
о завдання 

Письмова 
контроль
на робота 

Усього 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 

м
о

д
у

л
ь

 1
 Тема 1  1 тиждень 2 4 3   9 

Тема 2 2 тиждень 2 3  2  7 

Тема 3 3 тиждень 2 3  1 8 14 

Тема 4 4 тиждень 2 3  1  6 

Тема 5 5 тиждень  2 3  1 8 14 

З
м

іс
т
о

в
и

й
 

м
о

д
у

л
ь

 2
 Тема 6 6 тиждень 2 4 3   9 

Тема 7 7 тиждень 2 4 3   9 

Тема 8 8 тиждень 2 3  2  7 

Тема 9 9 тиждень 2 3 3   8 

Тема 10 10 тиждень 2 3 3  9 17 

Усього 20 33 15 7 25 100 



10 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 
 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    
 

зараховано 
82 – 89 B 

добре  
74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно  

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно 

не зараховано 

1 – 34 F 

 
5. Рекомендована література  

Основна 
1. Балабанов И.Т. Финансовый менеджмент. Теория и практика. М: 

Перспектива, 2009.- 656 с. 
2. Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. / И.А. Бланк. – К.: 

Ника-Центр, Эльга, 2010. – 528 с. 
3. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. / Ю. Бригхэм, Дж. 

Хьюстон; 4-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с.: ил. 
4. Ван Хорн Джеймс К. Основы фінансового менеджмента : Пер с англ. / 

Джеймс К. Ван Хорн, Джон М. Вахович, мл. – М.: ООО «И.Д. Вильямс», 2010. – 1232 
с.: ил. 

5. Контролінг в управлінні витратами підприємств [Текст] : Монографія / В.В. 
Прохорова, Н.В. Сабліна. – Харків : УкрДАЗТ, 2010. – 256 с. 

6. Івахненков С. В. Фінансовий контролінг. Методи та інформаційні технології 
[Текст] / С. В. Івахненков, О. В. Мелих. – К. : Знання, 2009. –  319 с.  

7. Лубенченко О. Е. Фінансовий контролінг суб'єктів господарювання [Текст] : 
навч. посіб. / О. Е. Лубенченко, Н. В. Акмаєва, І. Л. Чабаненко. – Алчевськ : ДонДТУ, 
2010. – 116 с.  

8. Семенов Г. А. Удосконалення управління промисловими підприємствами 
на засадах контролінгу [Текст] : монографія / Г. А. Семенов, О. В. Козуб. – Запоріжжя 
: [КПУ], 2011. – 215 с.  

9. Фінансовий менеджмент [Текст]: Підручник / [Кер. кол. авт. і наук. ред. 
проф. А.М. Поддєрьогін]. – К.: КНЕУ, 2005. – 535 с. 

10. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Шелудько. – К. : 
Знання, 2006. – 439 с. 

11. Терещенко О. О. Фінансовий контролінг [Текст] : навч. посіб. / О. О. 
Терещенко, Н. Д. Бабяк. – К. : КНЕУ, 2013. – 407 с. 

Додаткова 
12. Бланк И.А. Управление прибылью И.А. Бланк.-К.: НИКА-Центр, 2007.- 768с. 
13. Бюджетування як інструмент забезпечення життєдіяльності підприємства 

[Текст] : монографія / за ред. д-ра екон. наук, проф. А. В. Череп. – Запоріжжя : 
Запоріз. нац. ун-т, 2011. – 220 с.  

14. Великий Ю. М. Інвестиційний менеджмент [Текст] : навч.-практ. посіб. / Ю. 
М. Великий, В. О. Коюда. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2009. – 256 с.  

15. Контролінг [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за заг. ред. С. 
С. Герасименко. – К. : Нац. акад. упр., 2011. – 99 с.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%86%D0%B2%D0%B0%D1%85%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%20%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_all/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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