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Присутні: ГОРПИНИЧВ.В., ДЕМЧЕНКО І.В., ЗАХАРОВА Н.Ю., 

КОГУТ І.А., КОСТОРНОЙ С.В., РАДЧЕНКО Н.Г., РУБЦОВА Н.М.,  

ТРУСОВА Н.В., ЦАП В.Д., ЧКАН І.О., ЯКУШЕВА І.Є., ЯЦУХ О.О. 

 

СЛУХАЛИ: Обговорення відкритої лекції професора кафедри «Фінанси, 

банківська справа та страхування» ТРУСОВОЇ Н.В. на тему «Комплексна 

оцінка фінансового потенціалу підприємства» з дисципліни «Фінансовий 

потенціал підприємств» для студентів 2 МБ ОО 07 жовтня 2019 року. 

ВИСТУПИЛИ: Доцент кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування РАДЧЕНКО Н.Г. відзначила, що на початку заняття оголошено 

тему та план лекційного заняття. Лектором досягнуто основну мету та 

завдання заняття – вирішення важливої прикладного проблеми комплексного 

оцінювання фінансового потенціалу підприємства. Цьому сприяли чітке 

окреслення методів оцінювати джерел формування фінансового потенціалу 

підприємств, системоутворюючих чинників структури фінансово-кредитного 

забезпечення мікрорівня, а також фінансового та фондового ринків. 

Обґрунтовано вибір методичних підходів щодо формування вартісної 

складової фінансових ресурсів для диференціації ризиків кредитного 

раціонування та визначення потреби у фінансуванні майнових активів 

підприємств. Проведене заняття характеризується структурованістю та 

логічністю викладення матеріалу. 

Доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування 

ДЕМЧЕНКО І.В. зазначив, що на лекційному занятті постійно підтримується 

дискусійна складова між лектором та аудиторією у формі вільного діалогу із 

здобувачами магістерського рівня підготовки. Лектор чітко обґрунтовує 

теоретично-методичні положення та практичні рекомендації щодо специфіки 

оцінювання середовища фінансового потенціалу підприємства, мінімізації 

зовнішніх (інфляції, середньозваженої процентної ставки банківського 

кредиту) і внутрішніх факторів (рівень втрати платоспроможності, рівень 

фінансового ризику) впливу на фінансово-господарську діяльність суб’єктів 



господарювання, з уникнення кризових ситуацій в поточному та 

майбутньому періодах. Професором ТРУСОВОЮ Н.В. представлено 

авторську методику оцінки системи фінансових індикаторів, спрямованих на 

збереження ліквідності, фінансової стійкості та оптимальної структури 

фінансування підприємств. Виклад матеріалу лекційного матеріалу подається 

обґрунтовано, в повній мірі відображає структуру та логіку послідовності 

застосування методики на реальних прикладах.  

ВИРІШИЛИ: Відкриту лекцію, проведену професором кафедри 

«Фінанси, банківська справа та страхування» ТРУСОВОЮ Н.В. оцінити 

позитивно та вважати такою, яка відповідає вимогам вищої школи. 
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