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Пояснювальна  заПиска

Дисципліна “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” є 
спеціальним курсом і призначена для вивчення слухачами бакалавра-
ту всіх форм навчання.

Вивчення дисципліни проводиться відповідно до навчального 
плану, програми, списку наведеної літератури та інших організацій-
но-методичних матеріалів МАУП.

Для його засвоєння потребуються знання, отримані у процесі вив-
чення таких дисциплін: “Теорія фінансів”, “Фінанси підприємств”, 
“Гроші та кредит”.

Дисципліна “Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” 
охоплює організацію фінансової роботи підприємств всіх форм гос-
подарювання, основні напрями управління фінансами підприємств 
на внутрішньому та зовнішньому ринках. Відповідно до цього метою 
курсу є оволодіння теоретичними та практичними навичками ефек-
тивної фінансової діяльності, результатом якої є підвищення прибут-
ковості підприємства.

Особливу увагу при вивченні дисципліни необхідно приділя-
ти законодавчій базі фінансової діяльності Україні, знання якої є 
обов’язковим. 

навЧально-ТЕМаТиЧниЙ  План 
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ПРоГРаМниЙ  МаТЕРІал 
до вивчення дисципліни

“ФІнансова  ДІяльнІсТь  сУБ’ЄкТІв   
ГосПоДаРювання”

Тема 1. основи фінансової діяльності суб’єктів  
господарювання

Визначення фінансових ресурсів підприємства. Фінансова діяль-
ність як засіб реалізації стратегічних цілей суб’єкта господарювання 
на ринку. Цілі фінансової діяльності та завдання, які вирішуються 
у процесі управління фінансами підприємства. Функціональний 
зв’язок фінансової діяльності та фінансового менеджменту Роль фі-
нансової діяльності в забезпеченні конкурентоздатності суб’єкта гос-
подарювання. Створення конкурентної переваги за витратами вироб-
ництва. Критерії прийняття фінансових рішень.

Види фінансової діяльності. Форми фінансування підприємства: 
внутрішні та зовнішні джерела. 

Організація фінансової діяльності підприємств. Роль і завдання 
фінансової служба підприємства. Фактори, що впливають на струк-
туру фінансової служби підприємства. Функціональна, дивізіональ-
на та матрична структура фінансової служби підприємства. Вимоги 
до працівників фінансової служби.

Література [1; 10; 14; 18; 21]

Тема 2. особливості фінансування підприємств різної форми 
власності

Особливості формування фінансів підприємств виробничої та 
невиробничої сфер (комерційних і некомерційних підприємств). 
Фактори, що впливають на вибір організаційної форми бізнесу. Взає-
мовідносини власників як чинник вибору правової форми організації 
підприємства. Джерела фінансових ресурсів суб’єктів господарюван-
ня з різною правовою формою організації фінансів. Особливості фі-
нансової діяльності приватних підприємств, акціонерних товариств, 
товариств з обмеженою відповідальністю, командитних і повних то-
вариств, кооперативів, підприємств з іноземними інвестиціями, дер-
жавних і казенних підприємств.

Література [1; 2; 19; 21; 24]
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Тема 3. Формування власного капіталу підприємств
Мобілізація фінансових ресурсів у власний капітал підприємств 

різних правових форм організації бізнесу. Структура власного капіта-
лу підприємства за даними балансу. Функції власного капіталу. Цілі 
і методи зміни структури та величини власного капіталу. Сутність і 
склад резервного капіталу підприємства. Приховані резерви як дже-
рело фінансування діяльності підприємства.

Призначення і джерела формування статутного фонду підприємс-
тва за видами власності. Визначення розміру статутного фонду. Мето-
ди оцінювання внесків засновників підприємства у статутний фонд. 
Співвідношення оплаченої та неоплаченої часток статутного фонду: 
кількісне визначення, законодавче регулювання. Шляхи збільшення 
статутного фонду ТОВ, ПП за рахунок зовнішнього фінансування та 
внесків у товарній формі. Методи збільшення статутного фонду шля-
хом перерозподілу загального капіталу підприємства без його зрос-
тання. Фактори і методи зменшення статутного капіталу ТОВ і ПП.

Формування статутного капіталу акціонерного товариства прос-
тими і привілейованими акціями. Номінальний, балансовий та рин-
ковий курс корпоративних прав (акцій).

Методи і джерела збільшення статутного капіталу акціонерного 
товариства. Визначення курсу емісії акцій. Цілі та методи зменшення 
статутного капіталу АТ. Зміст санації балансу.

Складання балансу, звіту про фінансові результати та звіту про 
власний капітал.

Література [2; 11; 12; 17; 21]

Тема 4. самофінансування підприємств
Внутрішні джерела фінансування підприємства: чистий прибу-

ток, амортизаційні відрахування, забезпечення наступних витрат і 
платежів. Валовий доход, валові витрати, прибуток — чинники, що 
формують власні фінансові ресурси. 

Планування виручки від реалізації продукції на основі аналітич-
ного підходу (метод “товарного балансу” та узагальненої вартісної 
оцінки) та з використанням методу крапки беззбитковості. Визна-
чення мінімального та оптимального обсягів виробництва на основі 
методу крапки беззбитковості. 

Визначення прибутку як оподаткованого валового доходу. Плану-
вання прибутку і рентабельності господарської діяльності методам 
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поасортиментного планування, аналітичним і методом необхідної 
прибутковості капіталу. Розподіл чистого прибутку за напрямами 
використання: формування спеціальних грошових фондів підпри-
ємства. 

Використання коштів, призначених для забезпечення витрат і 
платежів.

Амортизація як джерело власних фінансових ресурсів. Сутність 
і зміст амортизаційної політики підприємства. Формування аморти-
заційного фонду підприємства різними методами нарахування амор-
тизації.

Сутність самофінансування як внутрішнього фінансування. Нап-
рями самофінансування: з метою підтримки рівня виробництва та 
з метою забезпечення економічного росту. Приховані резерви та їх 
використання для самофінансування. Відкрите самофінансування. 
Потік самофінансування (грошовий потік підприємства) та його еле-
менти. Вхідні та вихідні грошові потоки підприємства. Розрахунок 
грошового потоку підприємства від операційної діяльності прямим і 
непрямим методами. Звіт про рух грошових коштів.

Література [11; 12; 17; 20; 21; 23; 26]

Тема 5. Дивідендна політика підприємства
Економічна сутність дивідендів та основні теоретичні концепції 

щодо дивідендної політики підприємства. Зміст дивідендної політики 
підприємства та її інструменти. Фактори, що визначають дивідендну 
політику: стадія життєвого циклу підприємства, наявність джерел 
капіталу, законодавчі обмеження, параметри ринку цінних паперів, 
інтереси власників. Типи дивідендної політики. Методи нарахування 
дивідендів. Форми виплати дивідендів. Порядок виплати дивідендів. 
Вплив дивідендної політики на фінансовий стан підприємства.

Література [12; 13; 17; 21]

Тема 6. Позиковий капітал підприємства
Об’єктивна необхідність позикових коштів у складі фінансових 

ресурсів підприємства. Залучення позикового капіталу на кредитно-
му ринку. Залучення позикового капіталу на ринку цінних паперів. 

Фінансування шляхом короткострокових запозичень: сфера за-
стосування, цілі, порівняльна вартість кредитування різними ме-
тодами. Рішення про короткострокове кредитування — вибір між 
ризиком і прибутковістю. Критерії вибору виду короткострокового 
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банківського кредиту. Інструменти короткострокових запозичень. 
Види банківських короткострокових кредитів. Сутність комерцій-
ного (товарного) кредитування підприємства та його вартість. Нор-
мальна кредиторська заборгованість підприємства як джерело фі-
нансування оборотних активів. Кредитування методом факторингу: 
сутність, види, переваги. Метод розрахунку вартості факторингу. Цілі 
та види середньо- і довгострокового кредитування: банківські креди-
ти, іпотечний кредит, консорціумний кредит, займи з правом участі у 
прибутках, випуск облігацій, лізинг. Визначення ефективної (реаль-
ної) ставки відсотка. 

Залучення капіталу емісією облігацій: порядок емісії облігацій, 
вартість позики, погашення облігацій. Види облігацій. Варранти. 

Поняття кредитоспроможності підприємства. Кредитоспромож-
ність підприємства як передумова отримання кредитів. Якісні та 
кількісні показники кредитоспроможності. Кредитне забезпечення 
та його роль в отриманні та вартості кредиту. Види забезпечення кре-
диту: застава, гарантії, поручительства. Застава майна (рухомого і не-
рухомого), майнових прав, цінних паперів.

Література [11–13; 17; 21; 26]

Тема 7. Фінансові аспекти реорганізації підприємств
Сутність реорганізації підприємства. Мотиви реорганізації під-

приємства (економічні, податкові, підприємницькі). Правові аспекти 
реорганізації підприємств: перереєстрація, захист інтересів креди-
торів, угода про умови реорганізації. 

Необхідність оцінки вартості підприємства. Законодавчі та ме-
тодичні засади оцінки вартості майна. Визначення вартості капіталу 
підприємства як середньозваженої величини вартості власного та 
позикового капіталу. Визначення вартості підприємства на основі 
дохідного підходу, майнового та ринкового підходів. Поетапний по-
рядок проведення оцінки підприємства згідно з національними стан-
дартами оцінки майна.   

Реорганізація підприємства з метою укрупнення і чинники, що 
спонукають до нього. Форми укрупнення підприємства: злиття під-
приємств, приєднання. Методи укрупнення підприємства (придбан-
ня активів за гроші, передача активів, створення нової юридичної 
особи, отримання контрольного пакета акцій). Порядок здійснення 
укрупнення підприємства. Складання передатного балансу.
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Реорганізація підприємства з метою його розукрупнення та фак-
тори, що його викликають. Проведення розукрупнення методом 
поділу підприємства. Проведення розукрупнення методом виділення 
структурного підрозділу. Складання роздільного балансу. 

Перетворення підприємства шляхом зміни форми власності або 
організаційно-правової форми юридичної особи. Порядок перетво-
рення підприємства. Порядок створення відкритого або закритого 
акціонерного товариства в ході реорганізації підприємства перетво-
ренням.

Література [1; 2; 12; 13; 21; 25]

Тема 8. Фінансування спільних інвестицій на основі договорів  
кооперації

Визначення спільної господарської діяльності. Форми спільної 
діяльності зі створенням або без створення юридичної особи на під-
ставі договорів про спільну діяльність. Особливості спільної діяль-
ності резидентів і нерезидентів без створення юридичної особи. 
Оформлення управління спільною діяльністю та права сторін з роз-
порядження частками кожного учасника договору кооперації. 

Фінансування спільної діяльності майновими та грошовими 
внесками учасників договору кооперації. Особливості фінансування 
договорів кооперації за участю іноземного інвестора. Фінансова та 
податкова звітність у межах договору (контракту). Порядок розподі-
лу прибутку між учасниками договору кооперації та оподаткування 
розподілених частин прибутку. Оподаткування доходів нерезидентів 
за договором кооперації та оподаткування репатріації прибутку. Фі-
нансові відносини з припинення дії договору про спільну діяльність.

Література [11–13; 21; 25]

Тема 9. Фінансова інвестиційна діяльність підприємств
Сутність і склад фінансових активів підприємства. Визначення та 

цілі здійснення довгострокових фінансових інвестицій. Види довго-
строкових фінансових активів: цінні папери, що засвідчують право 
власності, боргові цінні папери, вкладення у власний капітал інших 
підприємств. Визначення та цілі поточних фінансових інвестицій.

Види поточних фінансових активів: банківські депозити, цінні 
папери грошового ринку. Поняття чистого грошового потоку. Вико-
ристання методу дисконтування грошового потоку для визначення 
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майбутньої вартості грошей. Обґрунтування рішення про здійснення 
фінансових інвестицій.

Оцінка майбутньої вартості фінансових активів методом дискон-
тування, методом ефективної ставки процента, методом визначення 
внутрішньої норми прибутковості. Визначення для фінансової звіт-
ності вартості фінансових інвестицій в цінні папери за справедливою 
вартістю та методом ефективної ставки процента. Визначення для 
фінансової звітності вартості фінансових інвестицій в капітал інших 
підприємств та у спільну діяльність зі створенням юридичної особи.

Література [11–13; 21; 26]

Тема 10. Фінансова діяльність підприємства у сфері  
зовнішньоекономічних відносин

Зміст зовнішньоекономічної діяльності підприємства за видами 
грошових потоків. Планування валютних ресурсів підприємства. 
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності: ліцензу-
вання, квотування, регулювання валютних операцій підприємства. 
Правила ІНКОТЕРМС. Типові платіжні умови зовнішньоекономіч-
них контрактів. Фінансові інструменти розрахунків за експортними 
контрактами (засоби перерахування коштів у міжнародній торгівлі). 
Валютні ризики в діяльності підприємства та їх запобігання. Факто-
ринг і форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності. Правова ос-
нова зовнішньоекономічної діяльності. 

Визначення бази оподаткування вартості товару при нарахуванні 
мита, митних зборів, акцизного збору та податку на додану вартість. 
Визначення митної вартості товару, завезеного на митну територію 
України. Визначення митної вартості товару, вивезеного з митної те-
риторії України. 

Література [18; 21; 22]

Тема 11. Фінансовий контролінг
Контролінг — метод ефективного менеджменту підприємства. 

Функції контролінгу як системи підтримки управлінських рішень: 
координація, фінансова стратегія, планування та бюджетування, бюд-
жетний контроль, внутрішній консалтинг, внутрішній аудит і ревізія. 
Завдання контролінгу відповідно до його функцій. Фінансовий конт-
ролінг як функціональна підтримка фінансового менеджменту. Стра-
тегічний фінансовий контролінг. Оперативний фінансовий конт-
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ролінг: бюджетування та бюджетний контроль. Методи контролінгу: 
аналіз точки беззбитковості, бенчмаркінг, вартісний аналіз.

Література [15; 21]

Тема 12. Бюджетування на підприємстві
Фінансове планування (коротко- і довгострокове) як розробка 

прогнозних показників (планів) для бюджетування. Короткостро-
кове фінансове планування: план доходів і витрат, плановий баланс, 
оперативний фінансовий план. Довгострокове фінансове плануван-
ня: план інвестицій, план інвестування та фінансування.

Завдання бюджетування у складі системи фінансового плануван-
ня на підприємстві. Бюджетування — найефективніший метод гнуч-
кого поточного планування, що враховує особливості підприємства. 
Принципи бюджетування. Встановлення контролю за надходженням 
і витрачанням коштів підприємства через систему бюджетів. Система 
бюджетів підприємства: первинний бюджет, основний бюджет (сукуп-
ність основних бюджетів), часткові бюджети (бюджети підрозділів, 
бюджети окремих витрат тощо). Методика гнучкого бюджетування, 
види гнучких бюджетів. Методика складання фіксованих бюджетів, 
види фіксованих бюджетів. Методи складання бюджетів: на основі 
фактичного рівня попереднього періоду (традиційне бюджетування); 
на основі технічних нормативів (нуль-базис — бюджетування).

Поняття бюджетного контролю. Контроль відхилень у бюджетно-
му плануванні.

Планування загальної потреби підприємства в капіталі. Плану-
вання капіталу для фінансування основних засобів і нематеріальних 
активів. Планування капіталу для фінансування оборотних активів.

Література [10; 14; 21; 23]

вказІвки  До  виконання  конТРольної   
Та  кУРсової РоБІТ

Контрольна робота виконується у вигляді реферату на зазначену 
нижче тему. Реферат обсягом 15–20 сторінок має містити вступ (1 с.), 
основну частину (до 20 с.), висновки (1 с.) та список літератури з на-
веденням законодавчих актів за темою реферату. Тему реферату сту-
дент вибирає за першою літерою свого прізвища.

Курсова робота виконується згідно з “Методичними вказівками 
до виконання курсових робіт”. Тема курсової роботи вибирається за 
першою літерою прізвища студента.



11

Перша літера 
прізвища студента

Номер теми 
реферату

Перша літера 
прізвища студента

Номер теми 
реферату

А 1 О 14

Б 2 П 15

В 3 Р 16

Г 4 С 17

Д 5 Т 18

Е 6 У 19

Є, Ж 7 Ф 20

З 8 Х 21

І 9 Ц 22

К 10 Ч 23

Л 11 Ш 24

М 12 Щ 25

Н 13 Ю, Я 26

ТЕМи  конТРольних  І  кУРсових  РоБІТ

1. Формування оборотних активів підприємства.
2. Основні фонди підприємства та джерела їх фінансування.
3. Амортизаційна політика підприємства.
4. Управління дебіторською та кредиторською заборгованістю під-

приємства.
5. Формування власного капіталу підприємства.
6. Формування і зміни статутного капіталу підприємства.
7. Залучення банківських кредитів у позиковий капітал підпри-

ємства.
8. Позикові кошти підприємства, залучені на ринку цінних паперів.
9. Визначення структури та вартості капіталу підприємства.

10. Оцінка фінансового стану підприємства та методи його покра-
щання.

11. Відновлення платоспроможності підприємства шляхом санації.
12. Сутність і процедура банкрутства в Україні.
13. Фінансові інвестиції підприємства.
14. Планування реалізації та прибутку від операційної діяльності.
15. Планування матеріальних запасів і грошових резервів підпри-

ємства.
16. Види фінансового планування на підприємстві.
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17. Вибір дивідендної політики підприємства.
18. Бюджетування як метод поточного фінансового планування.
19. Фінансове планування у складі бізнес-плану.
20. Формування цінової політики підприємства та її вплив на фінан-

совий стан підприємства.
21. Цілі та зміст фінансової політики підприємства.
22. Підвищення прибутковості підприємства.
23. Державне регулювання та ризики зовнішньоекономічної діяль-

ності підприємства.
24. Формування необоротних активів методом оперативного та фі-

нансового лізингу.
25. Факторингові операції як метод фінансування оборотних активів 

підприємства.
26. Планування реалізації та прибутку підприємства.

ПиТання  Для  саМоконТРолю

1. Капітал підприємства за економічною сутністю і складом ак-
тивів.

2. Цілі, зміст і завдання фінансової діяльності за її напрямами.
3. Організація фінансової діяльності залежно від структури підпри-

ємства та масштабів бізнесу.
4. Зміст фінансової політики суб’єкта господарювання.
5. Завдання фінансової діяльності в забезпеченні конкурентоздат-

ності підприємства.
6. Правова база фінансової діяльності.
7. Фактори, що впливають на вибір організаційної форми підпри-

ємства.
8. Особливості фінансової діяльності приватних підприємств різної 

організаційної форми.
9. Особливості фінансової діяльності підприємств на основі дого-

ворів кооперації.
10. Склад і функції власного капіталу підприємства. 
11. Призначення статутного фонду підприємства, джерела його фор-

мування і візначення розміру.
12. Формування статутного фонду підприємств за видами власності.
13. Номінальна, балансова та ринкова вартості акцій.
14. Чинники та методи збільшення статутного фонду підприємств 

різних організаційних форм.
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15. Внутрішні джерела збільшення статутного капіталу підприємства.
16. Чинники та методи зменшення статутного капіталу підприємств 

різних організаційних форм.
17. Зміст санації балансу АТ і методи її проведення.
18. Призначення та джерела формування резервного капіталу під-

приємства за видами резервних фондів.
19. Сутність відкритого та прихованого резервного капіталу підпри-

ємства. 
20. Внутрішні джерела поповнення власних фінансових ресурсів 

суб’єкта господарювання.
21. Методи планування реалізації продукції (послуг).
22. Методи планування прибутку підприємства.
23. Загальний прибуток підприємства і пошук шляхів його зростання.
24. Визначення мінімального та оптимального обсягів виробництва, 

реалізації продукції на основі розрахунку беззбитковості вироб-
ництва.

25. Нерозподілений прибуток та його використання.
26. Сутність відкритого самофінансування. Рефінансування прибутку.
27. Сутність прихованого самофінансування.
28. Рівень самофінансування та кредитоспроможність підприємства.
29. Фінансування за рахунок створених резервів подальших витрат.
30. Чистий грошовий потік та його склад за елементами.
31. Прямий метод розрахунку чистого грошового потоку.
32. Непрямий метод визначення чистого грошового потоку та його 

застосування в управлінні фінансами.
33. Показники грошового потоку підприємства, їх зв’язок із розміром 

амортизації у склади грошового потоку.
34. Зміст дивідендної політики підприємства та фактори, що її визна-

чають.
35. Теоретичні концепції побудови дивідендної політики підпри-

ємства.
36. Порядок нарахування та виплати дивідендів акціонерним това-

риством.
37. Порядок нарахування та виплати дивідендів приватним підпри-

ємством і підприємством з часткою державної власності.
38. Грошова і негрошова форми виплати дивідендів.
39. Методи виплати дивідендів і види дивідендної політики.
40. Вплив дивідендної політики на ринкову вартість АТ.
41. Необхідність позикових коштів у фінансуванні господарської 

діяльності підприємства.
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42. Завдання, методи та інструменти короткострокового запози-
чення.

43. Завдання, методи та інструменти довгострокового запозичення.
44. Фактори, що впливають на вартість банківських позик. 
45. Кредитоспроможність позичальника та її визначення кредито-

ром.
46. Взаємовідносини підприємства та банку з отримання кредиту.
47. Обґрунтування доцільності зовнішнього фінансування діяль-

ності на основі оцінки ефективності запозичення коштів.
48. Основні підходи до оптимізації розміру та структури запозичено-

го капіталу із залученням методу фінансового важеля.
49. Види застав при банківському кредитуванні.
50. Застосування гарантій та поручительств у разі отримання кре-

дитів. 
51. Лізінг як засіб кредитування підприємства, його види та визна-

чення загальної суми платежу.
52. Сутність, види факторингу та його можливості у кредитуванні 

оборотних засобів.
53. Запозичення емісією облігацій на фондовому ринку. Вартість за-

позичення.
54. Погашення підприємством облігацій різних видів.
55. Фінансування оборотного капіталу факторингом. Види факто-

рингу, його вартість.
56. Цілі, зміст і фінансування кредитно-товарної політики суб’єкта 

господарювання. 
57. Методичний підхід до вибору варіанту кредитної політики під-

приємства.
58. Умови товарного кредиту і фактори, що впливають на рішення 

про надання кредиту.
59. Зміст і чинники укрупнення підприємства злиттям, приєднанням 

і поглинанням.
60. Зміст і чинники розукрупнення підприємства поділом або виді-

ленням.
61. Вартість власного, запозиченого та загального капіталу підпри-

ємства.
62. Джерела фінансування реальних інвестиційних проектів власни-

ми та позиковими коштами.
63. Оцінка та зменшення ризикованості реального інвестування під-

приємства.
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64. Довго- і короткострокові фінансові інвестиції підприємства в ка-
пітал інших суб’єктів господарювання: чинники, відображення у 
звітності.

65. Вартість фінансових інвестицій, що обліковуються методом 
участі в капіталі (первісна і поточна вартість).

66. Довго- і короткострокові фінансові інвестиції в цінні папери: 
види цінних паперів, відображення у звітності.

67. Вартість фінансових інвестицій у цінні папери (початкова та по-
точна вартість).

68. Зміст роботи фінансової служби при здійсненні зовнішньоеконо-
мічній діяльності підприємства.

69. Основні ризики в разі здійснення підприємствами зовнішньоеко-
номічних операцій та запобігання їм.

70. Фінансові умови зовнішньоекономічних контрактів: ціни, форми 
розрахунків. 

71. Факторинг і форфейтинг у зовнішньоекономічній діяльності.
72. Зміст фінансового контролінгу, його стратегічні та оперативні 

цілі.
73. Методи контролінгу та їх інформаційна основа.
74. Зміст короткострокового (поточного та оперативного) фінансо-

вого планування. 
75. Зміст довгострокового фінансового планування. 
76. Сутність бюджетування як складової фінансового планування, 

його принципи та функції.
77. Склад основного бюджету підприємства.
78. Склад часткових (функціональних) бюджетів та їх інформаційна 

основа.
79. Методи складання бюджетів: традиційне бюджетування і нуль-

бюджетування. 
80. Зміст бюджетного контролю.
81. Визначення обсягу капіталу для фінансування необоротних ак-

тивів за їх видами.
82. Формування основних засобів і нематеріальних активів власни-

ми коштами суб’єкта господарювання.
83. Залучення позикових коштів для формування основних засобів і 

нематеріальних активів.
84. Сутність амортизаційної політики підприємства та її роль у фор-

муванні основних фондів.



16

85. Визначення потреби у капіталі для фінансування оборотного 
капіталу. Попередження інфляційного ризику втрат оборотних 
коштів.

86. Фінансування оборотного капіталу власними та запозиченими 
коштами.

87. Оптимізація рівня запасів товарно-матеріальних цінностей і фак-
тори, що впливають на розмір запасів.

88. Методика нормування оборотних засобів у матеріальних ціннос-
тях за видами запасів.

89. Структура грошових засобів підприємства і принципи управлін-
ня ними.

90. Оборотні засоби в дебіторській заборгованості: види, структу-
ра та залежність від тривалості виробничо-комерційного циклу, 
політика повернення коштів.
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