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1. Опис навчальної дисципліни 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

 

 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо- 

кваліфікаційний рівень 

Галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 

Напрям підготовки 051  «Економіка» 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень 

Магістр 

(бакалавр, спеціаліст, магістр) 

 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид Нормативна 

Загальна кількість годин  __120_ 

Кількість кредитів ECTS     4   

Кількість змістових модулів    3   

Курсовий проект (робота) 

(якщо є в робочому 

навчальному плані) 

  - 

  _ 

Форма контролю   Залік 
 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 денна форма 

навчання 

 заочна форма 

навчання 

Рік підготовки   1     

Семестр   1     

Лекційні заняття 30 год.   год. 

Практичні, семінарські заняття 15 _ год.   год. 

Лабораторні заняття   - год.   - _год. 

Самостійна робота   75__год.    _год. 

Індивідуальні завдання   год.    _год. 

Кількість тижневих годин 

для денної форми навчання: 

аудиторних 

самостійної роботи студента − 

 
 

 

  _3 год. 

  _75 год. 

  
 

 

  _год. 

  _год. 



2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

 

Головна мета курсу – поглиблене вивчення теорії і практики управління 

фінансами фірми за ринкових умов, оволодіння стратегією і тактикою 

забезпечення фінансових потреб компанії, знаходження оптимальних рішень 

щодо структури активів і пасивів підприємства. 

У процесі вивчення дисципліни передбачається вирішення таких 

завдань: 

- з‘ясування  сутності  і  принципів  діяльності  управління  фінансами 

компанії, організації фінансового менеджменту на фірмі; 

- здобуття практичних навичок постановки і вирішення завдань 

ефективного управління формуванням і розміщенням капіталу підприємств; 

- оволодіння методами аналізу фінансових звітів, фінансового 

прогнозування для прийняття рішень щодо формування прибутку, 

інвестиційної діяльності, банкрутства і реорганізації; 

- з‘ясування майбутніми фінансистами та  обліковцями 

закономірностей руху грошових потоків на підприємстві та методів їх 

контролю; 

- оволодіння методами фінансового санаційного контролінгу та 

фінансовими процедурами банкрутства. 

В результаті опанування курсу студент повинен знати: 

- компаундування і дисконтування грошових потоків; 

- основні методи оцінки вартості капіталу; 

- принципи та моделі управління дебіторською і кредиторською 

заборгованістю; 

- операційний леверидж; 

- фінансовий леверидж; 

- моделі дивідендної політики; 

- теорії управління інвестиційним портфелем. 

Студент повинен вміти: 

- ефективно управляти наявними грошовими і матеріальними 

ресурсами підприємства; 

- визначати  тип  дивідендної  політики,  яка  найбільш  прийнятна  для 

компанії; 

- знаходити шляхи підвищення вартості власного капіталу; 

- поєднувати інтереси власників, менеджменту, найманих працівників 

та держави в процесі прийняття управлінських рішень. 



3. Програма та структура навчальної дисципліни для денної форми 

навчання 
 

 

 
Назви змістових модулів і 

   
денна форма 

Кількість годин  
Заочна 

 
форм 

 
а 

 

          тем усього  у тому числі  усього   у тому числі  

   л п лаб інд с.р.   л п лаб інд с.р. 

1  2 3 4 5 6 7 8  9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 1. «Економічний зміст та складові фінансового менеджменту» 

Теоретичні та організаційні 

основи фінансового 

менеджменту. 

9  2 1   6        

Система забезпечення 
фінансового менеджменту 

9  2 1   6        

Управління грошовими 

потоками 

10  2 2   6        

Визначення вартості 

грошей у часі 

12  4 2   6        

Разом за змістовим 

модулем 1 

40  10 6   24        

Змістовий модуль 2. «Управління фінансовими ресурсами підприємства» 

Управління прибутком 10  2 1   7        

Управління активами 10  2 1   7        

Вартість і оптимізація 
структури капіталу 

11  4 1   6        

Управління інвестиціями 9  2 1   6        

Разом за змістовим 

модулем 2 

40  10 4   26        

Змістовий модуль 3. «Управління фінансовою діяльністю підприємства» 

Управління фінансовими 
ризиками 

10  2 1   7        

Аналіз фінансових звітів 10  2 1   7        

Внутрішньофірмове 

прогнозування та 

планування 

10  2 2   6        

Антикризове фінансове 
управління 

10  4 1   5        

Разом за змістовим 

модулем 3 

40  10 5   25        

Усього годин 120 30 15   75        
 

4. Теми семінарських занять 
 

№ 

з/п 
 Назва теми Кількість 

годин 

1 Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 1 

2 Система забезпечення фінансового менеджменту 1 

3 Управління прибутком  1 

4 Управління активами  1 

5 Вартість і оптимізація структури капіталу 1 

6 Управління фінансовими ризиками 1 



5. Теми практичних занять 
 

 

№ 

з/п 
 Назва теми Кількість 

годин 

1 Управління грошовими потоками 2 

2 Визначення вартості грошей у часі 2 

3 Управління інвестиціями  1 

4 Аналіз фінансових звітів  1 

5 Внутрішньофірмове прогнозування та планування 2 

6 Антикризове фінансове управління 1 
 

6. Індивідуальні завдання 
 

 

Варіант 1 
1. Проаналізувати фінансову стійкість підприємства за відповідний рік 

 

порівняно з попереднім періодом. Здійснити економічне обґрунтування 

причин даних змін та сформулювати висновки. 

2. ЗАДАЧ

А. 

Компанія переживає період зростання. Очікується, що прибуток і 

дивіденди будуть збільшуватись по ставці 15% протягом послідуючих 2 

років, 13% в третьому році і потім по постійній ставці 6%. Останні 

дивіденди компанії були в сумі 1,15 ум. од. Необхідна ставка доходності 

на акції 12%. Скільки складає вартість акції в кінці третього року? 
 

 
Варіант 2 

1. Проаналізувати майновий стан підприємства за відповідний 
 

рік порівняно з попереднім періодом. Здійснити

 економічне обґрунтування причин даних змін та сформулювати 

висновки. 

2. ЗАДАЧА. 

Вартість поточних активів підприємства “Мрія” становить 

800тис.грн.., а короткострокових зобов’язань – 500тис.грн.. Як вплинуть 

на рівень поточної ліквідності підприємства такі операції: 

1. Придбано два нових вантажних автомобіля загальною вартістю – 

100тис.грн.. 

2. Підприємство взяло короткостроковий кредит на суму 100тис.грн.. 

для компенсації росту дебіторської заборгованості на таку ж суму. 

3. Випущені додаткові акції на суму 200тис.грн.. і отримані кошти 

інвестовані в розширення виробництва. 

4. Заборгованість підприємства по оплаті рахунків зросла в результаті 

виплат дивідендів на суму 40тис.грн.. 
 

Варіант 3 

1. Здійснити аналіз джерел фінансування підприємства в динаміці. 



З'ясувати чинники, що вплинули на результуючі показники, та сформулювати 

висновки. 

2. ЗАДАЧА. 
 

Компанія має таку структуру капіталу, що вважається оптимальною 

Облігації 40% 

Привілейовані акції                10% 

Звичайні акції                          50% 

Сума                                         100% 

Очікуваний чистий прибуток компанії дорівнює 34 285,72у.од., встановлена 

норма  дивіденду  (коефіцієнт  виплати  дивідендів)  дорівнює  30%,  ставка 

податку – 35% і інвестори очікують, що в майбутньому темп зростання 

прибутку і дивідендів буде постійним і складе 10%. В минулому році 

компанія виплатила дивіденди в розмірі 3,90 ум. од. на акцію, і її акції на 

сьогодні продаються по ціні 60ум.од. за акцію. Компанія може отримати 

додатковий капітал такими способами: 

- нові привілейовані акції, дивіденди по яких дорівнюють 12ум.од. на акцію, 

можуть бути продані на відкритих торгах по ціні 105 ум. од. за акцію. 

- можна продати облігації з процентною ставкою 14%. 

Необхідно: 
1. Визначити вартість кожного компонента структури капіталу 

2. Розрахувати середньозважену вартість капіталу 
 

 

Варіант 4 
1. Проаналізувати фінансову незалежність підприємств в динаміці. 

 

Дослідити причини можливої фінансової залежності. Сформулювати 

відповідні висновки. 

2. ЗАДАЧА. 

Компанія має чотири проекти з такими затратами і ставками доходності: 

Затрати Доходність 

Проект 1                                                  2000у.од.                        16,00% 

Проект 2                                                     3000                               15,00% 

Проект 3                                                     5000                               13,75% 

Проект 4                                                    2000                               12,50% 

Компанія оцінює, що може випустити боргові зобов’язання по вартості до 

оподаткування  –  10%.  Ставка  податку  – 30%.  Компанія,  також  може 

випустити привілейовані акції по 49у.од. за акцію, постійна сума дивідендів 

за ними – 5у.од. в рік. 

На  сьогодні  акції  компанії  продаються  по  36у.од.  за  акцію.  Дивіденд  на 

кінець року D1 очікується в сумі 3,50у.од. і очікується, що він буде зростати 



по  постійній  ставці  6%  в  рік.  Структура  капіталу  компанії  складається  з 

звичайних акцій – 75%, боргу – 15%, привілейовані акції – 10%. 

Необхідно: 
1. Обчислити вартість кожного компоненту капіталу 

2. Вичислити середньозважену вартість капіталу 

3. Які  проекти  компанія  повинна  вибрати,  якщо  всі  проекти  середньо 

ризикові? 
 

Варіант 5 
1. Проаналізувати грошові потоки суб’єкта господарювання щодо 

 

достатності, ефективності та реінвестування в динаміці та за видами 

діяльності. Сформулювати висновок та дати рекомендації. 

2. ЗАДАЧА. 

Порівняйте  проекти  по  критеріям  NPV,  PP  (період  окупності)  якщо  ціна 

капіталу 20 %: 

А - 240 60 60 60 60 

Б - 273 100 100 100 100 
 

 

Варіант 6 
1. Проаналізувати ефективність господарської діяльності підприємств. 

 

Обґрунтувати причини, дати відповідні висновки та рекомендації. 
 

2. ЗАДАЧА. 

Дано таку інформацію про діяльність компанії: 

Грошові засоби та ринкові цінні папери 100у.од. 

Основні засоби 283,50у.од. 

Продаж продукції 1000,00у.од. 

Чистий прибуток 50,00у.од. 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності 2,0 

Коефіцієнт поточної ліквідності 3,0 

Середній строк дебіторської заборгованості* 40,55днів 

Доходність (рентабельність) власного капіталу 12% 

*Для обчислень брати 365 днів 

В компанії немає привілейованих акцій – тільки прості акції, зобов’язання і 

довгострокова заборгованість. 

Необхідно: 
1. Знайти для компанії: 

- дебіторська заборгованість 

- поточні зобов’язання 

- поточні активи 

- всього активів 

- доходність (рентабельність) активів 



- капітал власників акцій (власний капітал) 

- довгострокова заборгованість 
 

 

Варіант 7 
1. Проаналізувати ділову активність рибогосподарських підприємств в 

 

динаміці. Здійснити економічне обґрунтування цих змін та дати 

рекомендації по ефективному розвитку. 

2. ЗАДАЧА. 

Компанія має таку структуру капіталу, що вважається оптимальною 

Облігації 40% 
Привілейовані акції                10% 

Звичайні акції                          50% 

Сума                                         100% 

Очікуваний чистий прибуток компанії дорівнює 34 285,72у.од., встановлена 

норма дивіденду (коефіцієнт виплати дивідендів) дорівнює 30%, ставка 

податку – 35% і інвестори очікують, що в майбутньому темп зростання 

прибутку і дивідендів буде постійним і складе 10%. В минулому році 

компанія виплатила дивіденди в розмірі 3,90 ум. од. на акцію, і її акції на 

сьогодні  продаються  по ціні 60ум.од. за  акцію. Компанія  може отримати 

додатковий капітал такими способами: 

- нові привілейовані акції, дивіденди по яких дорівнюють 12ум.од. на акцію, 

можуть бути продані на відкритих торгах по ціні 105 ум. од. за акцію. 

- можна продати облігації з процентною ставкою 14%. 

Необхідно: 
3. Визначити вартість кожного компонента структури капіталу 

4. Розрахувати середньозважену вартість капіталу 
 

 

Варіант 8 
1. Провести    аналіз    кредитоспроможності    суб’єкта    господарювання. 

 

З’ясувати чинники і шляхи покращення кредитоспроможності 

підприємств. Зробити відповідні висновки та рекомендації. 

2. ЗАДАЧА. 

Визначити оптимальну структуру фінансування інвестицій з метою 

максимізації рентабельності власного капіталу, за таких даних, тис. грн: 
1. Загальний обсяг інвестицій — 100. 

2. Базова рентабельність інвестицій — 25 % (за базового рівня процентів за 

кредит 20 %). 

3. Можливі варіанти структури  джерел  фінансування  (частка   власного 

капіталу): 80 %; 70 %; 60 %; 50 %; 40 %; 30 %. 

4. Починаючи з позначки 70 % (включно) зростання позичкових джерел 

фінансування в загальній структурі капіталу на 10 % веде до збільшення 

процентів за користування позичками на 1 %. 



Варіант 9 
1. Провести структурний аналіз активів підприємств. Проаналізувати 

 

оборотність основних та кожного з виду оборотних засобів. 

Встановити об’єм робочого капіталу. Зробити відповідні висновки. 

2. ЗАДАЧА. 

У результаті ліквідації товариства з обмеженою відповідальністю обсяг 

виручки від реалізації ліквідаційної маси становив 800 тис. грн. Обсяг вимог 

кредиторів до підприємства — 1 млн грн. Статутний капітал підприємства 

дорівнює 100 тис. грн і сформований за рахунок вкладів чотирьох учасників 

товариства. Частка одного з учасників у статутному капіталі становить 70 %, 

а  частки  решти  учасників  є  однаковими.  Приватне  майно  найбільшого 

учасника  —  200  тис.  грн,  у  т.  ч.  йому  належать  облігації  товариства, 

учасником якого він є, номінальною вартістю 50 тис. грн. 

Визначити джерела погашення вимог кредиторів підприємства, якою мірою 

вони будуть задоволені. 
 

 

Варіант 10 
1. Встановіть інвестиційну привабливість підприємств шляхом swot- 

 

аналізу. Зробіть висновки щодо фінансової діяльності 

підприємства та дайте рекомендації. 

2. ЗАДАЧА. 

Визначити  планову  потребу  в  капіталі  нановостворюваного  підприємства, 

якщо прогнозні розрахунки дають таку інформацію: 

1. Затрати, пов'язані із заснуванням підприємства, — 5 тис. грн. 

2. Первісна вартість необхідної для виробництва планового обсягу продукції 

виробничої споруди — 1 млн грн, 

3. Придбання машин та обладнання — 500 тис. грн. 

4. Щоденні виплати на закупку сировини та матеріалів — б тис. грн. 

5. Середньоденні затрати на утримання персоналу— 10 тис. грн. 

6. Середньоденні затрати за іншими видами елементів затрат — З тис. грн. 

7. Середній  період з  моменту оплати  вартості  сировини  та  матеріалів  до 

запуску їх у виробництво — 7 днів. 
8. Тривалість виробничого циклу—3 дні. 

9. Середній термін зберігання готової продукції на складі — 5 днів. 

10. Збут готової продукції здійснюється з відстрочкою платежу у 10 днів. 



7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентів 
 

 

1. Вимоги до складання фінансової звітності 

2. Функції фінансового менеджменту 

3. Етапи реалізації фінансової політики на підприємстві 

4. Етапи управління грошовими потоками підприємства. 

5. Аналіз звіту про рух грошових коштів 

6. Грошовий потік підприємства як процес, що здійснюється з врахуванням 

фактору часу. 

7. Традиційний грошовий потік 

8. Визначення та види грошового потоку 

9. Майбутня та теперішня вартість грошей 

10.Фактори, що впливають на вартість грошей у часі 

11 .Класифікація грошових потоків підприємства 

12 .Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту 

13 .Зовнішнє та внутрішнє середовище: інформаційна база фінансового 

менеджменту. 

14 .Вимоги до складання фінансової звітності та її визначення 

15.Організаційне забезпечення система управління фінансами. 

16 .Аналіз звіту про рух грошових коштів 

17 .Основні якісні характеристики фінансової звітності 

18.Принципи моделі управління грошовими потоками 

19 .Інструменти управління грошовими потоками: необхідність та принципи, 

політика управління, оцінка грошових потоків 

20 .Структура моделі управління грошовими потоками 

21 .Грошовий потік підприємства як процес, що характеризує обертання та 

трансформацію окремих видів його активів. 

22 .Цілі та завдання управління грошовими потоками 

23.Методи формування грошових потоків 

24.Структура управління грошовими потоками на підприємстві 

25.Критерії прийняття управлінських фінансових рішень 

26.Елементи політики управління грошовими потоками 

27.Об’єкти фінансового менеджменту визначення та функції. 

28.Операційний аналіз на підприємстві 

29.Які показники характеризують майновий стан підприємства? 

30.Фінансовий стан підприємства 

31.Чистий грошовий потік підприємства 

32.Грошові потоки від фінансової діяльності 

33 .Фінансовий цикл 

34 .Які показники відносять до групи показників ліквідності та 

платоспроможності? 

35 .Прості та складні відсотки 

36 .Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних 

коштів? 



37 .Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства 

38.Класифікація видів фінансового аналізу 

39 .Які показники відносяться до групи показників ліквідності та 

платоспроможності 

40 .Цілі внутрішнього планування 

41.Методи формування грошових потоків 

42 .Зовнішні причини дефіциту грошових коштів 

43 .Елементи політики управління грошовими потоками 

44. Структура фінансового управління 
 

 

Комплекс завдань для змістових модулів з дисципліни 

Модуль 1 

1.Вимоги до складання фінансової звітності 

2.Функції фінансового менеджменту 

3.Етапи реалізації фінансової політики на підприємстві 

4.Етапи управління грошовими потоками підприємства. 

5.Аналіз звіту про рух грошових коштів 

6.Грошовий потік підприємства як процес, що здійснюється з 

врахуванням фактору часу. 

7.Традиційний грошовий потік 

8.Визначення та види грошового потоку 

9.Майбутня та теперішня вартість грошей 

10.Фактори, що впливають на вартість грошей у часі 

11.Класифікація грошових потоків підприємства 

12.Об’єкти та суб’єкти фінансового менеджменту 

13 .Зовнішнє та внутрішнє середовище: інформаційна база фінансового 

менеджменту. 

14 .Вимоги до складання фінансової звітності та її визначення 

15.Організаційне забезпечення система управління фінансами. 

16.Аналіз звіту про рух грошових коштів 

17.Основні якісні характеристики фінансової звітності 

18.Принципи моделі управління грошовими потоками 

19 .Інструменти управління грошовими потоками: необхідність та 

принципи, політика управління, оцінка грошових потоків 
20 .Структура моделі управління грошовими потоками 

21 .Грошовий потік підприємства як процес, що характеризує обертання 

та трансформацію окремих видів його активів. 

22 .Цілі та завдання управління грошовими потоками 

23 .Методи формування грошових потоків 

24 .Структура управління грошовими потоками на підприємстві 

25.Критерії прийняття управлінських фінансових рішень 

26.Елементи політики управління грошовими потоками 

27.Об’єкти фінансового менеджменту визначення та функції. 



Модуль 2 
1.Операційний аналіз на підприємстві 

2.Які показники характеризують майновий стан підприємства? 

3.Фінансовий стан підприємства 

4.Чистий грошовий потік підприємства 

5.Грошові потоки від фінансової діяльності 

6.Фінансовий цикл 

7.Які показники відносять до групи показників ліквідності та 

платоспроможності? 
8.Прості та складні відсотки 

9.Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та власних 

коштів? 
10 .Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства 

11 .Класифікація видів фінансового аналізу 

12 .Які показники відносяться до групи показників ліквідності та 

платоспроможності 

13 .Цілі внутрішнього планування 

14.Методи формування грошових потоків 

15.Зовнішні причини дефіциту грошових коштів 

16.Елементи політики управління грошовими потоками 

17.Структура фінансового управління 
 

 

Модуль 3 
 

 

Білет 1 
Задача 1. Студент має 100 ум. од. і вирішує: зберегти їх чи потратити. Якщо 

він вкладе гроші в банк, то через рік отримає 112 ум. од. Інфляція складає 14 

% в рік. 

а) Яка номінальна відсоткова ставка? 

б) Яка реальна відсоткова ставка? 
в) Що ви порекомендували б студенту? 

г) Як вплинуло б на це зниження темпу інфляції до 10% при незмінній 

номінальній ставці відсотка. 

Задача 2. АТ „ Авангард” володіє вільним капіталом у сумі 6 тис грн. І має 

бажання покласти цю суму на три роки на депозит, ком. банк „Укрсіббанк” 

пропонує такий варіант: строк депозиту - 3 роки, доход – 10% річних. Доход 

нараховується щорічно. Комерційний банк „Укрнадра” пропонує інший 

варіант: строк депозиту – 3 роки, доход – 16% річних, але нараховується 

щоквартально. Який варіант варто вибрати? 

Задача 3. Ви є власником звичайних акцій АТ „Росаріо”. Загальна сума акцій 

– 500 тис. грн., в т.ч. привілейованих – 32 тис. грн., з фіксованим дивідендом 

– 20% до їх номінальної ціни. Прибуток у звітному році склав 120 тис. грн. 

Який дивіденд ви можете отримати? 



Комплект тестів для визначення рівня знань студентів 
 
 

 

1. Управління в економіці це: 
1.Система впливу на суб’єкти економічних відносин. 

2.Свідоме спрямування економічних і соціальних процесів для досягнення 

збалансованості , пропорційності і оптимальності. 

3.Свідоме спрямування економічних законів на об’єкти господарської 

діяльності для досягнення беззбитковості. 
4.Сукупність організаційно – правових норм. 

2. До факторів управління економікою відносять: 
1. Дію об’єктивних економічних законів. 

2. Необхідність гармонізації державних, колективних та приватних інтересів. 

3. Економічні інтереси суспільства. 

4. Процес впливу на фінансові відносини і фінансові ресурси. 

3.До факторів управління економікою відносять: 
1. Економічні інтереси суспільства. 

2. Необхідність гармонізації державних, колективних та приватних інтересів. 

3. Вплив державних органів на спеціалізацію приватних господарств. 

4. Процес впливу на фінансові відносини і фінансові ресурси. 

3.  До факторів управління економікою відносять: 
1. Економічні інтереси суспільства. 

2. Необхідність гармонізації державних, колективних та приватних інтересів. 

3. Процес впливу на фінансові відносини і фінансові ресурси. 

4. Потреби суспільства. 

4.  Під управлінням фінансами розуміють процес впливу на 
1. Фінансові відносини. 

2. Фінансові організації. 

3. Фінансові підрозділи. 

4. Фіскальну політику. 

5. Під управлінням фінансами розуміють процес впливу на 
1. Фінансові підрозділи. 

2. Фінансові організації. 

3. Фінансові ресурси. 

4. Фіскальну політику. 

6.  До принципів фінансового менеджменту відносять: 
1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством. 

2. Впровадження  дії  основних  економічних  законів  до  умов  конкретного 

підприємства. 

3. Орієнтованість на тактичні цілі підприємства. 

4. Розробка стандарту підходів до рішень різноманітних проблем 

підприємства. 

7.  До принципів фінансового менеджменту відносять: 
1. Орієнтованість на тактичні цілі підприємства. 

2. Високий динамізм управління. 



3. Розробка стандарту підходів до рішень різноманітних проблем 

підприємства. 

4. Пристосування дії основних економічних законів до умов конкретного 

підприємства. 

8.  До принципів фінансового менеджменту відносять: 
1. Комплексний характер формування управлінських рішень. 

2. Розробка стандарту підходів до рішень різноманітних проблем 

підприємства. 

3. Орієнтованість на тактичні цілі підприємства. 

4. Пристосування дії  основних  економічних  законів до умов  конкретного 

підприємства. 

9.  До принципів фінансового менеджменту відносять: 
1. Розробка стандарту підходів до рішень різноманітних проблем 

підприємства. 

2. Пристосування дії  основних  економічних  законів до умов  конкретного 

підприємства. 
3. Орієнтованість на тактичні цілі підприємства. 

4. Варіантність підходів до розробки окремих управлінських рішень. 

10 .До теоретичних основ фінансового менеджменту відносять: 
1. Теорію грошових потоків. 

2. Теорію структури капіталу. 

3. Теорія вартості капіталу. 

4. Теорія оптимізації ризиків. 

11 .До теоретичних основ фінансового менеджменту відносять: 
1. Теорію грошових потоків. 

2. Теорію портфелю. 

3. Теорія вартості капіталу. 

4. Теорія оптимізації ризиків. 

12. До теоретичних основ фінансового менеджменту відносять: 
1. Теорію грошових потоків. 

2. Теорію оптимізації ризиків. 

3. Теорію вартості капіталу. 

4. Теорію дивідендів. 

13 .Максимізація добробуту акціонерів за допомогою покращення умов 

інвестування це - 
1. Теорія портфелю. 

2. Теорія грошових потоків. 

3. Теорія дивідендів. 

4. Теорія грошових потоків. 

14 .З позиції підприємства поняття менеджменту розглядається як 
1. Система державного управління. 

2. Апарат управління підприємством. 

3. Формальна структура підприємства. 

4. Взаємовідносини з фіскальними органами. 

15 .З позиції підприємства поняття менеджменту розглядається як 



1.  Планування, прийняття рішень, реалізація рішень, аналіз відхилень, 

контроль.     

2.  Планування, прийняття рішень, реалізація рішень, аналіз відхилень, 

контроль.     

3.  Планування, прийняття рішень, реалізація рішень, контроль, аналіз 

відхилень.     

4.  Планування, прийняття рішень, контроль, реалізація рішень, аналіз 

відхилень.     

 

1. Система державного управління. 

2. Формальна структура підприємства. 

3. Форма підприємницької діяльності. 

4. Взаємовідносини з фіскальними органами. 

16.Як суб’єкт управління фінансовий менеджмент підприємства 

включає: 
1. Апарат управління підприємством. 

2. Юридичну службу підприємства. 

3. Державний аналітичний апарат. 

4. Майнові права власників підприємства. 

17.Як суб’єкт управління фінансовий менеджмент підприємства 

включає: 
1. Інформація. 

2. Фінансові й податкові органи. 

3. Державний аналітичний апарат. 

4. Майнові права власників підприємства. 

18.Як суб’єкт управління фінансовий менеджмент підприємства 

включає: 
1. Власника. 

2. Юридичну службу підприємства. 

3. державний аналітичний апарат. 

4. Майнові права власників підприємства. 

19 .Схема етапів процесу управління має такий вигляд : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.Фінансово-кредитний механізм підприємства включає такі 

підсистеми: 
1. Фінансово-кредитне забезпечення. 

2. Фінансово-кредитне інформування. 

3. Фінансово-кредитні організації. 

4. Фінансово-кредитна пропорційність. 

21 .Схема складних процентів передбачає: 
1. Постійне збільшення бази нарахування на величину вже нарахованих 

процентів. 

2. Використання незмінної бази нарахування. 

3. Збільшення початкової суми в результаті нарахування процентів. 

4. Постійний  грошовий  потік  з  рівномірними  надходженнями  через 

рівномірні проміжки часу. 



5. Знаходження величини на заданий період часу по відомому або 

передбаченому її значенню у майбутньому, виходячи із заданої 

процентної ставки. 

22. Мета фінансового менеджменту: 
1. Контроль за формуванням, розподілом і використанням кадрових ресурсів. 

2. Виявлення найефективніших напрямів інвестування. 

3. Управління тактичною політикою підприємства. 

4. Контроль за формуванням, розподілом і використанням виробничої бази 

підприємства. 

23. Мета фінансового менеджменту: 
1. Контроль за формуванням, розподілом і використанням кадрових ресурсів. 

2. Контроль за формуванням, розподілом і використанням фінансових 

ресурсів. 

3. Управління тактичною політикою підприємства. 

4. Контроль за формуванням, розподілом і використанням виробничої бази 

підприємства. 

24 .До задач фінансового менеджменту відносять: 
1. Безперебійне постачання підприємства сировиною. 

2. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

3. Забезпечення мінімального рівня непрямих витрат. 

4. Вдосконалення форм збуту продукції. 

25 .До задач фінансового менеджменту відносять: 
1. Безперебійне постачання підприємства сировиною. 

2. Оптимізація грошового обороту підприємства. 

3. Забезпечення мінімального рівня непрямих витрат. 

4. Вдосконалення форм збуту продукції. 

26. Функцією фінансового менеджменту є - 
1. Розробка фінансової стратегії підприємства. 

2. Розробка технологічного процесу підприємства. 

3. Контроль за цільовим розподілом і використанням трудових ресурсів. 

4. Побудова взаємовідносин із зовнішнім середовищем. 

27. Функцією фінансового менеджменту є - 
1. Контроль за цільовим розподілом і використанням трудових ресурсів. 

2. Розробка технологічного процесу підприємства. 

3. Прийняття інвестиційних рішень. 

4. Побудова взаємовідносин із зовнішнім середовищем. 

28. Елементом механізму фінансового менеджменту є: 
1. Формування альтернативної системи управління підприємством. 

2. Державне правове регулювання спеціалізацією підприємства. 

3. Розробка тактичних напрямів взаємодії із фінансово-кредитними 

установами. 

4. Ринковий механізм регулювання фінансової діяльності підприємства. 

29. До складових фінансового менеджменту відносять: 
1. Управління зовнішніми відносинами. 

2. Бухгалтерський облік. 



3. Інноваційний менеджмент. 

4. Виробничий облік. 

30. До принципів фінансового менеджменту відносять: 
1. Самофінансування підприємства. 

2. Правове  забезпечення  правил  поведінки  всіх  су’єктів  підприємницької 

діяльності. 

3. Кадрове забезпечення . 

4. Оптимізація структурної побудови підприємства. 

31. До принципів фінансового менеджменту відносять: 
1. Інтегрованість до загальної економічної політики держави. 

2. Правове  забезпечення  правил  поведінки  всіх  су’єктів  підприємницької 

діяльності. 

3. Свобода підприємництва та самостійність в прийнятті рішень. 

4. Оптимізація структурної побудови підприємства. 

32. До повноважень фінансового менеджера входять: 
1. Бухгалтерський облік капіталовкладень. 

2. Розробка інвестиційної політики. 

3. Аналіз та контроль виконання договірних зобов’язань підприємства. 

4. Юридичний супровід бізнесової діяльності підприємства. 

33. До повноважень фінансового менеджера входять: 
1. Бухгалтерський облік фінансових вкладень. 

2. Розробка кадрової політики. 

3. Аналіз та контроль виконання фінансового планування підприємства. 

4. Юридичний супровід бізнесової діяльності підприємства. 

34. До повноважень фінансового менеджера входять: 
1. Бухгалтерський облік невиробничих ресурсів. 

2. Фінансовий моніторинг зовнішнього середовища. 

3. Аналіз та контроль виконання договірних зобов’язань підприємства. 

4. Юридичний супровід бізнесової діяльності підприємства. 

35 .Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами це: 
1. Узагальнення результатів дослідження зовнішнього середовища. 

2. Надання оцінки результатам фінансової діяльності за звітний період. 

3. Первинна документація. 

4. Сукупність інформаційних ресурсів, необхідних для реалізації аналітичних 

процедур. 

36 .Фактори, що впливають на зміну вартості грошей у часі. 
1. Політика. 

2. Оборотність. 

3. Ризик. 

4. Інфляція. 

5. Ануїтет. 

6. Податки. 
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Екзаменаційні запитання 

Мета, завдання і функції фінансового менеджменту. 

 
Задача 

Визначити Cash-flow від операційної, інвестиційної, фінансової діяльності підприємства 

позитивний, негативний та чистий Cash-flow , якщо відомі дані: 

-виручка від реалізації – 1000 тис.грн 

- надходження від емісії акцій -250 тис.грн 

- сплачено дивідендів – 50 тис.грн 

- витрати на виробництво – 800 тис.грн 

- надходження від емісії облігацій – 60тис.грн 

- сплачено % за користування позичками – 20 тис.грн 

- сплачено податок на прибуток – 90 тис.грн 

- амортизаційні відрахування – 10 тис.грн 

- грошові надходження від продажу акцій інших підприємств -50 тис. грн 

- придбання основних засобів – 70 тис.грн. 

 
Тестові завдання різних типів 

1.Фінансовий менеджмент це: 
1. Сукупність певних підсистем діяльності, пов’язаних між собою та спрямованих на 

створення, розподіл, перерозподіл і споживання валового внутрішнього продукту відповідно 

до мети суспільства. 

2. Створення фондів фінансових ресурсів для здійснення зовнішньоторгівельних операцій. 

3. Мобілізація коштів на потреби господарської діяльності шляхом випуску й реалізації 

цінних паперів, які є гарантом повернення вкладених коштів і одержання доходу. 

4. Економічні відносини, що пов’язані з рухом грошових потоків, формування, розподілом і 

використанням доходів і грошових фондів суб’єктів господарювання в процесі відтворенння. 

2.Відповідність  даних  фінансової  звітності  реальному  руху  грошових  коштів  –  це 

принцип управління грошовими потоками 

1.достовірності відображення інформації 

2.комплексність управління 

3.своєчасність, оперативність 

4.маневровість 

5.ефективність 

3.Основними завданнями аналізу фінансового стану є... 
1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства. 

2. Аналіз бухгалтерської звітності. 

3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості та 

ефективності використання майна підприємства. 

4. Планування фінансової діяльності підприємства. 

5. Дослідження фінансових ресурсів. 

4.Номінальна відсоткова ставка – це: 
1. Ставка, що скоригована на відсоток інфляції. 



 

2. Величина, що характеризує інтенсивність нарахування процентів. 

3. Відсоткова ставка без врахування інфляції. 

4. Величина, що показує на скільки раз виріс першопочатковий внесок. 

5. Виплата певного постійного процента від прибутку. 

5.Пайовий капітал – це: 
1. Доход, одержаний від розміщення акцій власної емісії за цінами, які перевищують 

номінальну вартість. 

2. Фактична собівартість акцій власної емісії, вилучених товариством у своїх акціонерів. 

3. Сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, добровільно розміщених у товаристві для 

здійснення його господарсько – фінансової діяльності. 

4. Сума резервів, створених відповідно до чинного законодавства або установчих документів 

за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства. 

5.Капітал, сформований за рахунок внесків його учасників та засновників. 

6.Які методи визначення ймовірності: 
1. Прийом експертної оцінки. 

2. Середньоочікуване значення 

3. Суб’єктивний. 

4. Коливання (змінюваність можливого результату. 

7.Грошові потоки від інвестиційної діяльності включають: 
1. Грошові надходження від продажу товарів та надання послуг 

2. Грошові надходження від оренди, гонорарів, комісійних та інших доходів. 

3. Грошові платежі від придбання основних засобів, матеріальних та інших необоротних 

активів. 

4. Грошові надходження від емісії акцій чи інших пайових інструментів. 

5. Авансовані грошові платежі та кредитит, надані іншим сторонам (крім авансових платежів 

і кредитів, наданих фінансовими компаніями) 

8.Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення: 
1.Позикові кошти /Власні кошти. 

2.Продаж / Матеріальні запаси. 

3.Власні оборотні кошти/ Майно підприємства. 

4.Поточні пасиви / Зобов' язання перед акціонерами. 

5.Запаси та витрати / Активи. 

9.Основна мета інвестиційного менеджменту – 
1. Забезпечення високих темпів економічного розвитку за рахунок ефективної їнвестиційноїх 

діяльності. 

2. Забезпечення максимізації доходів від інвестиційної діяльності. 

3. Розробка інвестиційної стратегії та забезпечення найбільш ефективних шляхів її реалізації 

на окремих етапах. 

4. Забезпечення фінансової стабільності і платоспроможності підпроиємств в процесі 

реалізації інвестиційної діяльності. 

10.Якщо ринкову ціну акції поділити на облікову ціну акції отримаємо показник 
1.Дохід на акцію. 

2.Цінність акції. 

3.Рентабельність акції. 

4.Коефіцієнт котирування акції. 
 

 
 
 

   Буряк А.В. 



8. Методи навчання 
I. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

1) за джерелом інформації: 

Словесні: лекція (традиційна, проблемна, лекція-прес-конференція)із 

застосуванням комп’ютерних інформаційних технологій (PowerPoint - 

Презентація), семінари, пояснення,розповідь, бесіда. 

Наочні: спостереження, ілюстрація, демонстрація. 

Практичні: практичні завдання. 

2) за логікою передачі і сприймання навчальної інформації: індуктивні, 

дедуктивні, аналітичні, синтетичні. 

3 )за ступенем самостійності мислення: репродуктивні, пошукові, 

дослідницькі. 
4 )за  ступенем  керування  навчальною  діяльністю:  під  керівництвом 

викладача, самостійна робота студента: з літературою, із статистичними 

збірниками, із фінансовою звітністю, виконання індивідуальних навчальних 

проектів. 

II.Методи стимулювання інтересу до навчання і мотивації навчально- 

пізнавальної діяльності: 

1)  Методи  стимулювання  інтересу  до  навчання:  навчальні  дискусії, 

створення ситуації пізнавальної новизни; створення ситуацій зацікавленості 

(метод цікавих аналогій тощо). 
 

 

9. Форми контролю 
Формами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна 

атестація та підсумковий контроль. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та 

практичних  занять  і  має  на  меті  перевірку  рівня  підготовки  студента  у 

вивченні  поточного  матеріалу.  Поточний  контроль  може  здійснюватись 

шляхом усного та письмового опитування, розв’язку тестових завдань, 

підготовки доповідей та рефератів, виконання контрольних робіт студентами 

заочної форми навчання. 

Проміжна атестація для студентів очної форми навчання має на меті 

визначити сукупність знань студента з дисципліни по завершенню певного 

етапу вивчення дисципліни і проводиться у формі контрольних завдань та 

тестування по кількох темах у вигляді модулів. 

Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру для визначення 

обсягу знань студента по закінченню курсу і здійснюється у формі іспиту 

(заліку). 
Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда, доповідь, повідомлення, залік. 

Методи  письмового  контролю:  модульне  письмове  завдання,  звіт, 

реферат. 

Методи комп’ютерного контролю: тестові програми. 

Методи  самоконтролю:  уміння  самостійно  оцінювати  свої  знання, 

самоаналіз. 



10.Розподіл балів, що отримують студенти 
 

 

Рейтинги студента із засвоєння дисциплін визначаються за 100-бальною 

шкалою. 

Для виставлення оцінок у екзаменаційну відомість, залікову книжку, 

академічну довідку та журнал рейтингової оцінки знань рейтинг студента у 

балах переводиться у національну (4-бальну) та ECTS оцінки згідно з табл. 1. 

Рейтинг студента із засвоєння дисципліни (далі − рейтинг з дисципліни) 
RДИС складається з рейтингу з навчальної роботи RНР і рейтингу з атестації 

RАТ 

RДИС = RНР + RАТ . (1) 
Із  100 балів,  призначених  для  визначення рейтингу з  дисципліни, на 

оцінювання навчальної роботи студента (вивчення і засвоєння матеріалу 

змістових модулів) відводиться не більше 70 балів, а на підсумкову атестацію 

(складання екзамену чи заліку) – не більше 30 балів. 
 

Для зручності підрахунків засвоєння матеріалу змістових модулів, так 

же як і складання екзамену чи заліку, оцінюється за 100-бальною шкалою. 
 

Таблиця 1. 

Співвідношення між національними та ECTS оцінками і рейтингом 

студента 
 
 
 

Оцінка 

Національна 

 

 
Оцінк 

а 

ECTS 

Процент 

студентів, які 

досягають 

відповідної 

оцінки в 

Європейських 

університетах 

 

 
 
 

Визначення оцінки ECTS 

 
 
 

Рейтинг студента, 

бали 

 
Відмінно 

 
А 

 
10 

ВІДМІННО – відмінне 

виконання  лише  з  незначною 

кількістю помилок 

 
90 − 100 

 
 

 
Добре 

 
В 

 
25 

ДУЖЕ ДОБРЕ – вище 

середнього   рівня   з   кількома 

помилками 

 
82 − 89 

 

 

С 

 

 

30 
ДОБРЕ – в загальному 

правильна робота з певною 

кількістю грубих помилок 

 

 

75 – 81 

 

 
Задовільно 

 
D 

 
25 

 

ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але 

зі значною кількістю недоліків 

 
66 − 74 

 

Е 
 

10 
ДОСТАТНЬО – виконання 

задовольняє мінімальні критерії 

 

60 – 65 

 
 

 
Незадовільно 

 
 

FX 

 
 

– 

НЕЗАДОВІЛЬНО   –   потрібно 

працювати  перед  тим, як 

отримати залік (позитивну 

оцінку) 

 
 

35 − 59 

 

F 
 

– 
НЕЗАДОВІЛЬНО  –  необхідна 

серйозна подальша робота 

 

01 − 34 

 

На рейтинг з навчальної роботи можуть впливати рейтинг з додаткової 



роботи RДР та рейтинг штрафний RШТР. 

Рейтинг з додаткової роботи RДР додається до RНР і не може 
перевищувати 10 балів. Він визначається лектором і надається студентам за 

рішенням кафедри за виконання робіт, які не передбачені навчальним 

планом, але сприяють підвищенню рівня знань студентів з дисципліни 

(доповідь на студентській конференції, здобуття призового місця у ІІ-у етапі 

Всеукраїнської   студентської   олімпіади,   виготовлення   макетів,   наочних 

посібників тощо). 

Рейтинг штрафний RШТР не перевищує 5 балів і віднімається від RНР. Він 

визначається лектором і вводиться рішенням кафедри для студентів, які 

матеріал змістового модуля засвоїли невчасно, не дотримувалися графіка 

роботи, пропускали заняття тощо. 

Якщо  студент  бажає  підвищити  свій  рейтинг  і  покращати  оцінку  з 

дисципліни, він має пройти семестрову атестацію. Останню в обов’язковому 

порядку проходять студенти, які з навчальної роботи набрали менше, ніж 60 

балів. Для допуску до атестації студент має набрати не менше 60 балів з 

кожного змістового модуля, а загалом − не менше, ніж 42 бали з навчальної 

роботи. Це означає, що в цілому студенту необхідно виконати такий мінімум 

робіт: 

1) виконати всі експериментальні завдання (лабораторні роботи, 

розрахункові завдання), виступити з доповіддю на семінарах тощо; 

2) уникнути штрафних санкцій лектора. 

Студенти, які протягом навчального семестру набрали менше 42 балів з 

навчальної роботи, зобов’язані до початку екзаменаційної сесії підвищити 

свій рейтинг з навчальної роботи, інакше вони не допускаються до екзамену 

(заліку) з цієї дисципліни і матимуть академічну заборгованість. 
 

 

11. Методичне забезпечення 
1. Методичні  рекомендації  та  завдання  для  семінарських  занять  та 

самостійного опрацювання курсу для студентів ОКР «Магістр» спеціальність 

8.18010024  «Прикдадна економіка». 

2.Опорний конспект лекцій. 

3.Робоча програма. 

4 .Збірка тестових і контрольних завдань для тематичного (модульного) 

оцінювання навчальних досягнень студента. 

5 .Засоби  підсумкового  контролю(комп’ютерна  програма  тестування, 

комплект друкованих завдань для підсумкового контролю). 

6 .Завдання для ректорського контролю знань студентів з навчальної 

дисципліни. 



14. Рекомендована література 
 

 
 

Базова 
 

 

1. Давиденко Н.М. Корпоративне управління в акціонерних товариствах. 

Монографія / Н.М. Давиденко – К.: Тов «Пан Тот», - 2011. – 356с. 

2. Давиденко Н.М. Фінансовий менеджмент: навч. посіб. /Академія 

муніципального управління. — Ніжин : Аспект - Поліграф, 2007. — 332с. 

3. Герасимчук З.В., Вахович І.М. Фінансовий менеджмент: навч. посібник / 

Луцький держ. технічний ун- т; Київський національний торговельно- 

економічний ун-т. — Вид. 21е, переробл. і доп. — Луцьк : Надстир`я, 

2007. — 412с. 

4. Буряк Л.Д. Фінансовий менеджмент у малому бізнесі: навч. посібник / 

Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун- 

т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007. — 432с. 

5. Поддєрьогін А.М., Білик М.Д., Буряк Л.Д., Невмержицька Н.Ю., 

Невмержицький Я.І. Фінансовий менеджмент: Підручник / Київський 

національний економічний ун-т / А. М. Поддєрьогін (кер.кол.авт.і 

наук.ред.). — К. : КНЕУ, 2005. — 535с. 

6. Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами: Навч. Пос. – К.: 

Центр учбової літератури, 2008. – 296 с. 
 

 
 

Допоміжна 
 

 

1. Андрєєв А.В., Дехтяр Н.А. Фінансово-економічний механізм регулювання 

промислово-фінансової інтеграції в Україні // Вісник Української 

академії банківської справи. – 2001. – № 2. – C. 73-77. 

2. Антонов В. Фінансовий менеджмент: сучасні інформаційні технології: 

Навчальний посібник/ За заг. ред. В. М. Антонова; М-во освіти і науки 

України. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. - 431 с. 

3. Базілінська О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика: навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / О. Я. Базілінська — К.: Центр учбової літератури, 

2009. — 328 с. 

4. Бережна А.Ю., Чечетова Н.Ф. Особливості корпоративного управління в 

Україні // Регіональні перспективи (укр.). – 2001. – № 4. – C. 17-20. 

5. Бланк И. А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и 

доб. / И. А. Бланк – К. : Эльга, “Ника-Центр”, 2004. – 656 с. 

6. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративних финансов: Пер. с англ. – 

М.: Олімп-Бизнес, 1997. – 1020 с. 

7. Брігхем Є. Основи фінансового менеджменту: Підручник / Євген Ф. 

Брігхем,; Пер. з англ. В.Біленький та ін.; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка, 

Кафедра фінансів, грошового обігу та кредиту. - К.: КП "ВАЗАКО": 

Молодь, 1997. - 998,IV с. 



8. Брігхем З.Ф. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. – К.: 

Молодь, 1997. – 1000 с. 

9. Буряк А.В. Корпоративний фактор активізації інвестиційної діяльності 

Фінансове забезпечення економічного і соціального розвитку суспільства 

/  Мат.  Міжнар.  наук.-практ.  Конф:  ДДФА  –  Дніпропетровськ,  2007.  – 

с.103-104 

10. Буряк А.В. Оцінка ефективності фінансової діяльності  корпоративних 

формувань Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально- 

економічного розвитку регіонів: міжнар. наук.-практ. конф. – 

Дніпропетровськ, 21-23 березня 2011- с.31-32. 

11. Ван Хорн Дж.К. Основы финансового менеджмента / Дж. К. Ван Хорн, 

Дж. М. Вахович; пер с англ.. – [12-е изд.]. – М.: Вильямс. – 2006. – 1232 с. 
12. Вінник О., Щербина В. Акціонерне право. – Київ: Атіка, 2000. – 544 с. 

13. Волик І.М. Дивідендна політика та її вплив на інвестиційну 

привабливість акціонерних товариств //Вісник Української академії 

банківської справи. – 2000. – № 2. – C. 85-87. 

14. Волик І.М. Інформаційна складова системи економічного стимулювання 

акціонування // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи 

України. Т. 8. – Суми: ВВП “Мрія-1” ЛТД; УАБС, 2003. – C. 235. 
15. Воронкова А.Э., Коренев Э.Н. Система факторов, определяющих 

состояние    корпоративного    управления    в    акционерном    обществе 

//Актуальні проблеми економіки (укр.). – 2004. – № 3. – C. 158-170. 

16. Герасименко Р.А., Блажан І.Р. Особливості формування фінансових 

ресурсів акціонерних підприємств // Фінанси  України (укр.). – 2004. – 

№ 6. – C. 82-90. 

17. Гончарова Н.Г. Сутність державного підприємництва в умовах 

транзитивної економіки //Актуальні проблеми економіки (укр.). – 2003. – 

№ 8. – C. 115-122. 

18. Грідчіна М.В. Управління фінансами акціонерних товариств: Навч. 

посіб. – К.: А.С.К., 2005. – 384 с. 

19. Денис О.Б.Проблеми ефективного використання акціонерного капіталу в 

Україні // Регіональна економіка (укр.). – 2002. – № 2. – C. 215-224. 

20. Довгань  Л.П.  Визначення  оптимальної  вартості  структури  капіталу  та 

мінімізація ризиків залучення позикових коштів у акціонерних товариств // 

Актуальні проблеми економіки (укр.). – 2003. – № 12. – C. 26-34. 

21. Економічний термінологічний словник-довідник: економіка, фінанси, 

менеджмент / За аг. Редакцією Н.І. Редіної, С.А. Корнієнка і В.Я. Олійника 
– Дніпропетровськ, ДДФА, 2013. – 459 с. 

22. Єрмошенко М. Фінансовий менеджмент: Курс лекцій/ Микола 
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академія управління (К.). - К., 2004. - 505 с. 
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