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ВСТУП 
 

Навчальна дисципліна «Фінансовий менеджмент» – нормативна 
дисципліна циклу професійної підготовки спеціалістів та магістрів 
спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 07 
«Управління та адміністрування». 

Мета вивчення дисципліни – надання майбутнім фахівцям з фінансів  
знань щодо прийомів і методів управління різними аспектами фінансової 
діяльності суб’єктів господарювання та формування практичних навичок їх 
застосування при розробці та обгрунтуванні управлінських рішень. 

   Завдання навчальної дисципліни: 
-  засвоєння загальних категорій з фінансового менеджменту;  
-  ознайомлення з функціями та складовими механізму фінансового 
менеджменту та їх реалізацією в процесі управління фінансовою 
діяльністю підприємств;  

- оволодіння сучасними методами фінансового управління активами, 
капіталом, інвестиціями, грошовими потоками та фінансовими ризиками; 

- набуття практичних навичок обробки  фінансової та іншої управлінської 
інформації; 

- формування управлінських вмінь і навичок в області залучення і 
використання фінансових ресурсів на основі вивчення сучасної практики 
фінансової діяльності.  
Навчально-методичним комплексом дисциплін галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» за заочною формою навчання передбачено виконання 
контрольної роботи. Контрольна робота з фінансового менеджменту є формою 
організації самостійної роботи студента. Метою виконання контрольної роботи 
є оволодіння студентами теоретичними основами фінансового менеджменту та 
навичками їх практичного застосування при вирішенні конкретних ситуаційних 
завдань. 

Розроблені методичні вказівки містять загальні вимоги до виконання 
студентами контрольної роботи, тестові та ситуаційні завдання, список 
рекомендованої літератури.   
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
Контрольна робота з дисципліни «Фінансовий менеджмент» є важливою 

формою організації самостійної роботи студентів заочної форми навчання. Її 
виконання сприяє засвоєнню та поглибленню теоретичних знань з фінансового 
менеджменту, підготовці студентів до іспиту.  

Завдання контрольної роботи представлені у вигляді тестів та практичних 
завдань і охоплюють питання за всіма темами дисципліни «Фінансовий  
менеджмент»: 

тема 1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту 
тема 2. Системи забезпечення фінансового менеджменту 
тема 3. Управління грошовими потоками на підприємстві 
тема 4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у 

фінансових розрахунках 
тема 5. Управління прибутком 
тема 6. Управління активами 
тема 7. Вартість і оптимізація структури капіталу 
тема 8. Управління інвестиціями 
тема 9. Управління фінансовим ризиками 
тема 10. Аналіз фінансових звітів 
тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 
тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством  
Варіант контрольної роботи обирається студентом виходячи з номеру у 

журналі обліку студентів. Кожен  варіант має десять  тестових завдань з однією  
правильною відповіддю у кожному тесті та ситуаційну задачу.   

Для виконання контрольної роботи рекомендовано використовувати   
конспект лекцій з дисципліни, навчальні посібники, підручники з фінансового 
менеджменту, статистики, фінансового аналізу, інші джерела. 

Студент може звернутися на кафедру фінансів для отримання 
консультації з питань виконання контрольної роботи. 

Контрольна робота  повинна бути належним чином оформлена – мати 
титульний лист, лист відповіді та список використаних джерел. На титульному  
листі треба вказати назву навчального закладу, кафедри, назву роботи, 
виконуваної студентом, номер варіанту, курс, групу, прізвище, ініціали  
студента та викладача (Додаток А).   

Відповіді на тестові завдання та розв’язання ситуаційного завдання 
наводяться в Листі відповіді (Додаток Б). Правильна відповідь на тестові 
завдання позначається в таблиці позначкою «V».  

При вирішенні задачі необхідно навести формули розрахунків (де 
потрібно), позначення, самі розрахунки, сформулювати та обгрунтувати 
висновки.   

Список використаної літератури повинен містити не менше п’яти джерел. 
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В кінці роботи необхідно поставити особистий підпис студента та дату 
виконання роботи. 

Оцінювання результату виконання контрольної роботи здійснюється 
наступним чином: 

максимальна кількість балів за тестові завдання – 20% (за шкалою ЕКТС); 
максимальна кількість балів за розв’язання практичного завдання – 80%. 

        Загальна оцінка за виконану контрольну роботу визначається виходячи із  
суми набраних студентом балів: 

 

Сума балів Оцінка ECTS 
Оцінка за національною 

шкалою 
 

90 – 100 А відмінно 
82- 89 В 

добре 
74- 81 С 
64- 73 D 

задовільно 
60- 63 Е  

менше 60 FX незадовільно   

 
Якщо студентом отримано менше 60 балів, контрольна робота 

повертається на доопрацювання. Необхідно звернути увагу на зауваження 
викладача, повторно опрацювати літературні джерела. Після доопрацювання 
контрольна робота подається повторно на кафедру разом з першим варіантом.  

Контрольна робота повинна бути представлена на кафедру на перевірку 
до початку сесії. Результати виконання контрольної роботи враховуються при 
оцінюванні знань студентів в процесі підсумкового контролю. 

 
. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 



7 
 

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 

Варіант № 1 
 
І. Тестові завдання 
 

1. Фінансовий менеджмент - це: 
а) стратегія управління підприємством; 
б) форма  управління фінансовою діяльністю підприємства; 
в) система принципів, методів розробки та реалізації управлінських 
рішень,щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів 
підприємства;  
г) процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових 
ресурсів господарського суб'єкта та оптимізації обороту його грошових коштів. 
2. До фінансових важелів не належать:  
а) кредит; 
б) дивіденди; 
в) дисконт; 
г) лізинг. 
3. Для усунення сезонних та циклічних відмінностей у формуванні грошових 
потоків застосовують метод: 
а) сценарного аналізу; 
б) кореляційного аналізу; 
в) Монте-Карло; 
г) вирівнювання. 
4. Норма дисконту, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює 
нулю, характеризує показник: 
а) чиста приведена вартість; 
б) індекс прибутковості; 
в) період окупності з урахуванням дисконтування; 
г) внутрішня норма рентабельності. 
5. Вплив окремих операцій на зміну складових власного капіталу 
відображує: 
а) перший розділ балансу; 
б) пасив балансу; 
в) звіт про власний капітал; 
г) примітки до фінансової звітності. 
6. Коефіцієнт фінансового левериджу – показник, що характеризує: 
а)  різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім 
розміром відсотка за кредит; 
б)  суму позикового капіталу, який використовується підприємством, в 
розрахунку на одиницю власного капіталу; 
в) зміну маржинального прибутку підприємства; 
г) відношення додаткового прибутку до власного капіталу. 
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7. Найважливішим напрямом фінансового менеджменту активів  є 
управління: 
а) ліквідністю; 
б) платоспроможністю; 
в) формуванням операційних активів; 
г) оптимізацією обігу активів. 
8. За характером участі в інвестиційному процесі виділяють: 
а) прямі і непрямі інвестиції підприємства; 
б) реальні і фінансові інвестиції підприємства; 
в) короткострокові та довгострокові інвестиції підприємства; 
г) безризикові, низькоризикові, середньоризикові, високоризикові,  
спекулятивні інвестиції. 
9. Для визначення ступеню впливу окремих чинників на характер кризового 
фінансового розвитку підприємства застосовують: 
а) кореляційний аналіз; 
б) аналітичну модель Альтмана; 
в) повний комплексний аналіз; 
г) SWOT-аналіз. 
10. Потреба господарюючого суб’єкта в фінансових ресурсах і їх джерелах є 
метод фінансового планування: 
а) розрахунково-аналітичний; 
б) оптимізації планових рішень; 
в) нормативний; 
г) балансовий.  
 
           П. Ситуаційне завдання 
 
        За наведеними нижче даними оцінити рівень фінансового ризику за двома 
інвестиційними проектами, використовуючи статистичні методи, та 
обґрунтувати управлінське рішення щодо реалізації проекту. 
 

Можливі 
значення 

кон’юнктури 
інвестиційного 

ринку 

Інвестиційний проект «А» Інвестиційний проект «Б» 

розрахунковий 
дохід, тис. грн. 

значення 
ймовірності 

розрахунковий 
дохід, тис. грн. 

значення 
ймовірності 

Висока  400 0,25 500 0,3 
Середня  450 0,5 400 0,4 
Низька  350 0,25 400 0,3 
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Варіант № 2 
 
І. Тестові завдання 
 

1. Головна мета фінансового менеджменту: 
а) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному та 
перспективному періодах; 
б) управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин; 
в) максимізація прибутку підприємства; 
г) забезпечення фінансової рівноваги підприємства. 
2. Дослідження структури  показників фінансової звітності в динаміці 
здійснюється в процесі: 
а) горизонтального аналізу; 
б) вертикального аналізу; 
в) порівняльного аналізу; 
г) інтегрального аналізу. 
3.Співвідношення реалізованої продукції та середньорічної суми 
кредиторської заборгованості характеризує: 
а) оборотність кредиторської заборгованості; 
б) оборотність активів; 
в) термінову ліквідність; 
г)  оборотність поточних зобов’язань. 
4. У максимально можливій мірі синхронізувати позитивний і негативний 
грошові потоки, підвищивши тим самим ефективність грошового обігу 
підприємства, дозволяє: 
а) платіжний календар; 
б) розрахунок порогу рентабельності; 
в) бухгалтерський баланс; 
г) інвестиційний проект. 
5.Операційний леверидж – це: 
а) показник впливу на прибуток структури витрат; 
б) важіль впливу на операційний прибуток зміни структури витрат; 
в) механізм взаємозв’язку прибутку, витрат та доходу від реалізації продукції; 
г) інструмент визначення межі безпеки. 
6. Баланс підприємства (звіт про фінансовий стан) дозволяє оцінити: 
а) фінансову незалежність підприємства за місяць; 
б) платоспроможність підприємства на початок року; 
в) рентабельність операційної діяльності за квартал; 
г) структуру джерел фінансування діяльності підприємства за квартал. 
7. Відношення приведеної (дисконтованої) вартості прибутків, отриманих 
від інвестиційної діяльності, до приведеної (дисконтованої) вартості 
інвестиційних витрат характеризує показник ефективності інвестування: 
а) чиста приведена вартість; 
б) індекс прибутковості; 
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в) період окупності з урахуванням дисконтування; 
г) внутрішня норма рентабельності. 
8.Можливість втрат в розмірі розрахункової суми прибутку  є зона ризику: 
а) мінімальнодопустимого; 
б) підвищеного; 
в) критичного; 
г) неприпустимого. 
9. До принципів фінансового планування не  відносять: 
а) системність; 
б) комплексність; 
в) оптимальність; 
г) збалансованість. 
10. До об’єктів кризового поля не відносять: 
а)  доходи підприємства за звітний та попередній періоди; 
б) активи підприємства; 
в) ринкову вартість підприємства; 
г) структуру капіталу  підприємства. 
 
 
         П. Ситуаційне завдання 
 

Підприємство виготовляє і реалізує вироби за ціною 50 грн. за одиницю. 
Змінні витрати склали 30 грн., маржинальний дохід – 20 грн. на одиницю. За 
місяць було реалізовано 800 шт. виробів, постійні витрати склали – 10000 грн., 
прибуток  – 3000 грн. Визначити: 

1) поріг рентабельності у вартісному і натуральному вимірах; 
2) обсяг реалізації продукції, що забезпечить отримання планової величини 
прибутку 12000 грн.; 

3) величину прибутку, якщо підприємство планує виготовити і продати 
протягом місяця виробів на суму 900000 грн. 

 
 

Варіант № 3 
 
І. Тестові завдання 

 
1. До показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, 
що формується із внутрішніх джерел, відносять: 
а)  показники первинного обліку; 
б) планові показники; 
в) показники за окремими  видами діяльності; 
г) нормативно-регулюючі показники. 
2.Система фінансових важелів включає: 
а) ренту; 
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б) амортизаційні відрахування; 
в) вклади; 
г) усі відповіді вірні.  
3. Процес нарощення – це: 
а) визначення майбутньої вартості грошей; 
б) визначення теперішньої вартості грошей; 
в) визначення ефективності інвестицій; 
г) визначення пріоритетних напрямків розміщення капіталу. 
4. Ефект фінансового левериджу - це: 
а) приріст прибутку в результаті використання оборотних засобів; 
б) показник, що характеризує зниження вартості активів підприємства; 
в) показник, що характеризує рівень додаткового прибутку на власний капітал 
при різноманітній частці використання позичкових засобів; 
г) показник використання позикових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу. 
5. Якщо для формування запасів і витрат підприємство застосовує товарну 
кредиторську заборгованість, зона фінансового ризику визначається як: 
а) підвищеного ризику; 
б) мінімального ризику; 
в) неприпустимого ризику; 
г) критичного ризику. 
6. Консервативна інвестиційна політика спрямована на: 
а) вибір таких інструментів інвестування, по яких рівень поточної доходності 
наближені до середньоринкового; 
б) мінімізацію інвестиційного ризику як пріоритетну мету;  
в) максимізацію поточного доходу від вкладень капіталу в найближчому 
періоді; 
г) вкладення капіталу в реальні проекти з тривалим інвестиційним циклом. 
7. Період обігу оборотних коштів дорівнює: 
а) періоду обігу запасів + періоду обігу дебіторської заборгованості – середній 
термін сплати кредиторської заборгованості. 
б) періоду реалізації готової продукції; 
в) періоду  погашення кредиторської заборгованості; 
г) тривалість операційного та збутового циклів. 
8. Додаткова емісія акцій призведе до наступних наслідків: 
а) уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді; 
б) прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді; 
в) зростання обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді; 
г) зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому періоді. 
9.Ефективність діяльності підприємства визначається за даними 
наступних форм фінансової звітності:  
а) балансу (звіту про фінансовий стан); 
б) звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід); 
в) звіту про рух грошових коштів; 
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г) звіту про власний капітал. 
10. Головною метою антикризового фінансового управління підприємством 
є: 
а) недопущення фінансових криз; 
б) відновлення фінансової рівноваги; 
в) подолання наслідків фінансових криз; 
г) усе перелічене вище. 
     
        П. Ситуаційне завдання 
 

Підприємство виготовляє дітячі іграшки і продає їх за ціною 54 грн. за 1 
набір. Щомісяця підприємство може продати 200 наборів. Постійні витрати 
підприємства становлять 2680 грн. Змінні витрати на виготовлення 1 набору - 
30 грн. 

Пропонується зниження змінних витрат за рахунок використання дешевих 
матеріалів, однаково це призведе до зниження якості виробів. Змінні витрати в 
такому разі складуть 22 гривні, а обсяг реалізації може знизитися до 170 
виробів.  

Обгрунтуйте рішення щодо економічної доцільності використання 
дешевих матеріалів у виробництві дитячих іграшок. 
 

 
 Варіант № 4 

 
І. Тестові завдання 

 
1. Механізм фінансового менеджменту не включає:  
а) систему фінансових методів; 
б) систему фінансових важелів; 
в) систему регулювання виробничої діяльності; 
г) систему зовнішньої підтримки фінансової діяльності. 
2. Грошові кошти – це: 
а) сума грошей у касі, на рахунках, грошові перекази та інші грошові кошти, які 
можна пускати в обіг; 
б) заборгованість фізичних  осіб підприємству; 
в) кошти, які забезпечують поточну ліквідність підприємства; 
г)  заборгованість юридичних осіб підприємству. 
3. Постійна рівновага підприємства в процесі його розвитку забезпечується: 
а) раціональним формуванням оптимальної структури капіталу; 
б) оптимізацією рівня ліквідності; 
в) залученням позикових фінансових ресурсів; 
г) шляхом управління грошовими коштами. 
4. Чистий прибуток розраховується наступним чином: 
а) доходи від реалізації продукції мінус витрати з реалізації продукції плюс 
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податки на прибуток; 
б) прибуток до оподаткування мінус податок на прибуток; 
в) прибуток від операційної діяльності мінус збиток від фінансової діяльності 
мінус використання прибутку; 
г) валовий дохід плюс доходи від інвестиційної та фінансової діяльності мінус 
податок на прибуток. 
5. Оптимальна структура капіталу характеризується: 
а) ефектом фінансового левериджу; 
б) коефіцієнтом фінансового левериджу; 
в) співвідношенням власного та позикового капіталу; 
г) співвідношенням використання власного і позикового капіталу, за якого 
забезпечується найефективніша пропорційність між коефіцієнтом фінансової 
рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства. 
6. Хеджування – це: 
а) визначення нарощеної вартості капіталу; 
б) засіб страхування ризиків; 
в) визначення ринкової вартості активів; 
г) внутрішній механізм нейтралізації цінових фінансових ризиків. 
7. Найбільш перспективною формою фінансових інвестицій є: 
а) вкладення капіталу в  акції; 
б) внесення коштів  на депозитний рахунок; 
в) вкладення грошових коштів в статутні капітали інших підприємств; 
г) придбання державних облігацій. 
8. Розробка поточних фінансових планів з окремих аспектів фінансової 
діяльності підприємства відбувається в процесі: 
а) стратегічного планування; 
б) поточного планування; 
в) оперативного планування; 
г) перспективного планування. 
9.Структура Звіту про рух грошових коштів відображує: 
а) зміни в русі  грошових коштів підприємства; 
б) рух грошових коштів  в результаті фінансової діяльності; 
в) групування грошових коштів залежно від характеру діяльності 
підприємства; 
г) рух грошових коштів в розрізі видів господарської діяльності. 
10. За можливістю усунення виділяють фінансові ризики: 
а) систематичний; 
б) простий; 
в) постійний; 
г) непрогнозований. 
 
      П. Ситуаційне завдання 
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         За наведеними в таблиці даними охарактеризувати  політику управління 
операційними необоротними активами, використовуючи показники стану, руху, 
ефективності їх використання підприємством. 

 
Показники Базисний рік Звітний рік 

на 
початок 
року 

на 
кінець 
року 

на 
початок 
року 

на 
кінець 
року 

Первісна вартість основних засобів, 
тис. грн. 

107800 135200 135200 125400 

Знос основних засобів, тис. грн. 30440 35600 35600 50780 
Чистий дохід від реалізації 
продукції, тис. грн. 

1507000 1620800 

Надійшло нових основних засобів, 
тис. грн. 

38100 6000 

Вибуло основних засобів, тис. грн. 10700 15800 
Прибуток від операційної 
діяльності, тис. грн.  

26000 19000 

 
 
 

Варіант № 5 
 
І. Тестові завдання 

 
1.Механізм фінансового менеджменту - це: 
а) система принципів, засобів та форм організації грошових відносин 
підприємства; 
б) сукупність основних елементів впливу на процес розробки й реалізації 
управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства; 
в) система забезпечення найбільш ефективного використання сформованого 
обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків діяльності 
підприємства; 
г) система принципів і методів розробки та реалізації управлінських рішень, 
пов’язаних із формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів 
підприємства й організацією обігу його коштів. 
2. Головною метою управління грошовими потоками є: 
а) максимізація чистого грошового потоку; 
б) підтримання постійної платоспроможності підприємства; 
в) зростання ринкової вартості підприємства; 
г) забезпечення постійної фінансової рівноваги підприємства . 
3. Дисконтування – це: 
а) визначення майбутньої вартості грошей; 
б) визначення теперішньої вартості грошей; 
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в) інструмент визначення ефективності інвестицій; 
г) метод приведення номінального грошового потоку до реального. 
4. Прибуток від операційної діяльності формується в процесі здійснення 
наступних операцій: 
а) реалізації зайвих товарно-матеріальних цінностей; 
б) збільшення запасів; 
в) продажу акцій; 
г) отримання відсотків за облігаціями. 
5. Ефективна вартість позикового капіталу визначається: 
а) ставкою податку на прибуток; 
б)  номінальною процентною ставкою облігації; 
в)  дохідністю облігації до погашення; 
г) дохідністю облігації до погашення з урахуванням сплати податку на  
прибуток.  
6. До дебіторської  заборгованості відносять: 
а)  заборгованість підприємства перед працівниками по зарплаті; 
б) заборгованість за авансами, наданими підприємством; 
в) заборгованість підприємства перед постачальниками; 
г) заборгованість за векселями, наданими підприємством. 
7. Основним  показником для оцінки інвестиційних проектів є: 
а) індекс доходності інвестицій; 
б) чиста приведена вартість; 
в) індекс прибутковості інвестицій; 
г) період окупності інвестицій. 
8. Коефіцієнт загальної ліквідності розраховується на підставі фінансових 
звітів шляхом: 
а) відношення необоротних активів до зобов’язань підприємства; 
б) відношення грошових засобів підприємства до його короткострокових 
зобов’язань; 
в) відношення оборотних засобів до короткострокових зобов’язань; 
г) відношення усіх активів до короткострокових зобов’язань. 
9. Елементом фінансового планування не є: 
а) програма; 
б) процедури; 
в) об’єкт; 
г) правила. 
10. Аналіз окремих аспектів кризового розвитку підприємства здійснюється 
з використанням методів: 
а) кореляційного аналізу; 
б) прогнозування; 
в) вертикального аналізу; 
г) повного комплексного аналізу фінансових коефіцієнтів. 
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         П. Ситуаційне завдання 
  

Протягом звітного року підприємство виготовило і реалізувало товарної 
продукції на суму 1000 тис. грн. Середньорічний залишок оборотних активів – 
250 тис. грн. У плановому році обсяг реалізованої продукції має збільшитися на 
4 %. Крім того, розроблено економіко-організаційні заходи підвищення 
ефективності виробництва, які уможливлять скорочення тривалості обороту 
оборотних активів на 5 днів.  

Розрахувати показники оборотності оборотних активів, їх рентабельність  
у звітному та плановому роках, якщо рентабельність продукції у звітному році 
становила 15 %, а у плановому становитиме 16 %. Сформулюйте  висновки 
щодо ефективності плануємих заходів. 
 

 
Варіант № 6 

 
І. Тестові завдання 
 

1. Фінансова стратегія - це: 
а) механізм  управління підприємством; 
б) політика управління фінансовою діяльністю підприємства; 
в) напрям дій керівництва щодо розвитку фінансової діяльності підприємства; 
г)  управління формуванням, розподілом і використанням фінансових ресурсів 
господарського суб’єкта та оптимізації обороту його грошових коштів. 
2. До фінансових інструментів не належать:  
а) акції; 
б) дивіденди; 
в) страховий поліс; 
г) інвестиційні сертифікати. 
3. Рівень безпеки операційної діяльності визначається як: 
а) різниця між обсягом реалізації продукції, що забезпечує формування 
запланованої суми валового прибутку від операційної діяльності та обсягом 
реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості 
операційної діяльності підприємства в короткостроковому періоді; 
б) відношення суми валового прибутку та постійних витрат до рівня 
маржинального прибутку; 
в) відношення межі безпеки до обсягу реалізації продукції, що забезпечує 
формування запланованої суми валового прибутку від операційної діяльності; 
г) відношення постійних витрат до рівня маржинального прибутку. 
4.За інвестиційною діяльністю сума  грошового потоку обчислюється як: 
а) надходження коштів від позитивної курсової різниці з продажу товарів; 
б) сплата за надані інформаційні послуги підприємству; 
в) сума перерахування коштів з поточного рахунку підрядникам за будівництво 
будівлі; 
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г) надходження короткострокової позики.  
5. Найважливішим напрямом фінансового менеджменту активів  є 
управління: 
а) ліквідністю; 
б) платоспроможністю; 
в) формуванням операційних активів; 
г) оптимізацією обігу активів. 
6. Диференціал фінансового левериджу – це: 
а) показник, що характеризує різницю між коефіцієнтом валової 
рентабельності активів і середнім розміром відсотка за кредит; 
б) показник, що характеризує суму позичкового капіталу, який 
використовується підприємством, в розрахунку на одиницю власного капіталу; 
в)  показник, що характеризує зміну валової рентабельності за рахунок зміни 
відсотку за кредит; 
г) показник, що характеризує як саме виявляється ефект фінансового левериджа 
у зв’язку з різним рівнем оподаткування прибутку. 
7. Головною метою управління фінансовими ризиками є: 
а) об’єктивна оцінка ймовірності настання ризикових подій; 
б) забезпечення мінімізації фінансових втрат підприємства при настанні 
ризикової події; 
в) забезпечення фінансової безпеки  підприємства у процесі його розвитку; 
г) нейтралізація можливих негативних фінансових наслідків настання 
ризикових подій. 
8. Фінансування постійної частини оборотних активів за рахунок 
довгострокових джерел визначає стратегію підприємства: 
а) компромісну; 
б)  агресивну; 
в) ідеальну; 
 г) консервативну. 
9. Фінансове планування – це:  
а) процес аналізу фінансової політики; 
б) процес планування усіх доходів, напрямків витрачання грошових коштів; 
в) процес розробки системи фінансових планів, фінансових норм і нормативів; 
г) прогнозування результатів фінансової діяльності. 
10. Для проведення експрес-діагностики фінансововї кризи застосовують 
дані: 
а) балансу (звіту про фінансовий стан); 
б) звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід); 
в) звіту про рух грошових коштів; 
г) усі відповіді вірні.  
 

П. Ситуаційне завдання 
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За наведеними даними в таблиці визначити тип фінансової стійкості та 
зону ризику на кожну дату і надати пропозиції щодо мінімізації рівня 
фінансових ризиків. 

 
№№ Показник На початок року, 

тис. грн. 
На кінець року, 

тис. грн. 
Власний капітал 20900 23000 

2. Необоротні активи 18900 22000 
3. Довгострокові зобов’язання - 1000 
4. Запаси і витрати 8200 10000 
5. Заборгованість за товарними 

операціями 
4000 9000 

 
 

Варіант № 7 
 
І. Тестові завдання 
 

1. При підбитті підсумків фінансової діяльності за даними фінансової 
звітності здійснюється контроль: 
а) попередній; 
б) оперативний; 
в) поточний; 
г) наступний. 
2. Не  є об’єктом фінансового менеджменту: 
а) рух грошових коштів; 
б) фінансові ризики; 
в) виробництво продукції; 
г) реальні інвестиції. 
3. Для визначення ефекту фінансового левериджу застосовують дані щодо: 
а) дисконтної ставки; 
б) чистого прибутку; 
в) співвідношення позикового та власного капіталу; 
г) собівартості виробництва. 
4. До основних принципів формування прибутку від основної діяльності 
відносять: 
а) максимізація доходів; 
б) мінімізація операційних ризиків; 
в) відповідність доходу точці беззбитковості; 
г) мінімізація витрат. 
5. Відношення позитивного грошового потоку до від’ємного є показник: 
а) ліквідності грошового потоку; 
б) ефективності грошового потоку; 
в) якості грошового потоку; 
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г)  ролі позитивного грошового потоку. 
6.  Запас міцності – це: 
а) обсяг реалізації продукції, який знаходиться в межах між точкою 
забезпечення запланованої суми валового операційного прибутку і точкою 
беззбитковості операційної діяльності; 
б) обсяг реалізації продукції, який знаходиться в межах між точкою 
забезпечення запланованої суми валового доходу і точкою беззбитковості 
операційної діяльності; 
в) обсяг реалізації продукції, який знаходиться в межах між точкою 
забезпечення запланованої суми чистого операційного прибутку і точкою 
беззбитковості операційної діяльності; 
г) чистий обсяг реалізації продукції, який знаходиться в межах між точкою 
забезпечення запланованої суми  операційного прибутку і точкою 
беззбитковості операційної діяльності. 
7. Підприємство вважається ліквідним в середньостроковій перспективі 
при умові: 
а) значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складає 0,4;  
б) значення коефіцієнта поточної ліквідності складає 2,0; 
в) значення коефіцієнта швидкої ліквідності складає 0,8: 
г) значення коефіцієнта поточної ліквідності складає 2,5. 
8.За можливістю усунення виділяють фінансові ризики: 
а) систематичний; 
б) простий; 
в) постійний; 
г) непрогнозований. 
9. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) дозволяє 
здійснити оцінку: 
а) складу прибутку на кінець року; 
б) структури доходів на початок кварталу; 
в) джерел формування прибутку від звичайної діяльності за рік; 
г) розподілу чистого прибутку. 
10. За часом випередження фінансові прогнози поділяються на:  
а) короткострокові, довгострокові, цільові; 
б) середньострокові, короткострокові, довгострокові; 
в) оперативні, структурні, пошукові¸ довгострокові; 
г) оперативні, середньострокові, довгострокові. 

 
П. Ситуаційне завдання 
 
Підприємство має два альтернативних варіанти інвестиційних проектів – 

проект А і проект Б. Дайте оцінку ефективності цих проектів за даними  
наведеної таблиці та прийміть рішення щодо інвестицій. 
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Показник Проект 
А Б 

Обсяг інвестиційних коштів, тис. грн. 9000 10000 
Період експлуатації інвестиційного проекту, 
роки 

3 3 

Сума грошового потоку, тис.грн. 10500 11500 
у тому числі:   
1-й рік 3000 4500 
2-й рік 3500 3500 
3-й рік 4000 3500 
Дисконтна ставка, % 11 10 

 
 

Варіант № 8 
 
І . Тестові завдання 
 

1. Реалізація бюджетів є контролінг: 
а) стратегічний; 
б) поточний; 
в) оперативний; 
г) перспективний. 
2. За фінансовою діяльністю сума чистого грошового потоку обчислюється 
як: 
а) різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і 
сумою основного боргу, а також дивідендів (процентів, виплачених власникам 
підприємства); 
б) різниця між сумою реалізації окремих  видів необоротних активів і сумою їх 
придбання у звітному періоді; 
в) надходження коштів в результаті випуску цінних паперів; 
г) результат здійснення підприємством операцій з короткостроковими 
фінансовими інвестиціями. 
3. Здатність засобів перетворюватися в наявні кошти є: 
а) платоспроможність; 
б) усталеність; 
в) фінансова усталеність; 
г) ліквідність. 
4. Маржинальний прибуток – це різниця між: 
а) виручкою від реалізації продукції та постійними витратами; 
б) валовим доходом і постійними витратами; 
в) чистим доходом від реалізації продукції та змінними витратами; 
г) чистим доходом від реалізації продукції та витратами. 
5. Можливість втрат за фінансовою операцією в розмірі очікуваного 
прибутку є зона ризику: 
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а) критичного; 
а) безризикова; 
б) допустимого; 
в) катастрофічного. 
6. Оборотні активи, що обслуговують фінансовий цикл, включають: 
а) сировину, готову продукцію, товари, дебіторську заборгованість; 
б) товарно-матеріальні цінності, незавершене виробництво, готову продукцію, 
фінансові інвестиції та дебіторську заборгованість; 
в) матеріальні оборотні активи, поточну дебіторську  заборгованість мінус 
поточну кредиторську заборгованість; 
г) суму товарно-матеріальних цінностей, дебіторську заборгованість мінус 
поточні зобов’язання. 
7. Для оцінки ефективності реалізуємого  інвестиційного проекту 
використовується:  
а) норма доходності; 
б) індекс рентабельності 
в) індекс доходності; 
г) індекс прибутковості. 
8. Основними методами аналізу Звіту про фінансові результати  (Звіту про 
сукупний дохід) є:  
а) горизонтальний, факторний, порівняльний фінансовий аналіз; 
б) структурний, порівняльний, інтегральний фінансовий аналіз; 
в) горизонтальний, структурний, факторний  фінансовий аналіз; 

         г) горизонтальний, структурний, аналіз фінансових коефіцієнтів. 
9. У фінансовому плануванні первісним є метод: 
а) балансовий; 
б) нормативний; 
в) економічний аналіз; 
г) мережний. 
10. До фінансових внутрішніх факторів кризового фінансового розвитку не 
відносять: 
а) високу частку короткострокових джерел; 
б) неефективну структуру активів; 
в) неефективну структуру поточних витрат; 
г) високу вартість капіталу. 

  
 

П.Ситуаційне завдання 
 
Відповідно до показників Звіту про рух грошових коштів за два роки 

(таблиця) дати оцінку динаміці чистого грошового потоку та визначити тип  
політики управління грошовими потоками підприємством. 
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№№ Показник Минулий рік, тис. грн. Звітний рік, тис. грн. 

надходження витрачання надходження витрачання 
1 2 3 4 5 6 
1. Реалізація 

продукції 
60500  66300  

2. 
 
 

Надходження 
авансів від 
покупців 

12500  5000  

 3. Отримані 
(сплачені) 
штрафи, пені 

15   3 

4. Оплачено 
постачальникам 
за товари, 
послуги  

 13200  17307 

5. Виплата 
заробітної 
плати 

 27600  29300 

6. Перерахування 
податків, зборів  
до бюджету 

 23600  28000 

7. Продаж 
(придбання) 
необоротних 
активів 

300 600 - 1350 

8. Погашення 
кредиту 

 2400 11000 3000 

 
Варіант № 9 

 
І. Тестові завдання 
  

1.Об'єктом  фінансового менеджменту є: 
а) персонал; 
б) фінансові ресурси; 
в) організація фінансової роботи; 
г) фінанси підприємства та його фінансова діяльність. 
2. Процес управління грошовими потоками підприємства базується на 
визначених принципах, основними з яких є: 
а) принцип інформативної вірогідності; 
б) принцип  збалансованості; 
в) принцип ефективності; 
г) усі  відповіді вірні. 
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3. Оптимальну структуру капіталу можна визначити за допомогою 
показника: 
а) рентабельність капіталу; 
б) ефект фінансового левериджу; 
в) ефект виробничого важеля;  
г) фінансовий леверидж. 
4. Ефект фінансового левериджу - це: 
а) приріст прибутку в результаті використання оборотних засобів; 
б) показник, що характеризує зниження вартості активів підприємства; 
в) показник, що характеризує рівень додаткового прибутку на власний капітал 
при різноманітній частці використання позичкових засобів; 
г) показник використання позикових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу. 
5. Коефіцієнт ліквідності можна розрахувати за даними співвідношення: 
а) першого розділу пасиву балансу та другого розділу активу балансу; 
б) другого розділу пасиву балансу і першого розділу активу балансу; 
в) третього розділу пасиву балансу та другого розділу активу балансу; 
г) другого розділу активу балансу та третього розділу пасиву балансу. 
6. Можливість втрат, які не перевищують валового доходу,  є зона ризику: 
а) мінімальнодопустимого; 
б) підвищеного; 
в) критичного; 
г) неприпустимого. 
7. За формою функціонування активи підприємства поділяються на: 
а) оборотні активи; 
б) фінансові активи; 
в) операційні активи; 
г) власні активи. 
8. Принципами оцінки ефективності інвестиційних проектів не є: 
а) приведення грошового потоку до теперішньої вартості; 
б) визначення чистого грошового потоку як різницю між позитивним та 
від’ємним потоком; 
в) вибір диференційованої ставки процента; 
г) приведення до теперішньої вартості інвестованого капіталу. 
9. Сутність вертикального аналізу полягає у: 
а) порівнянні кожної позиції звітності з попереднім періодом; 
б) розрахунку співвідношень між окремими позиціями звіту, що аналізується, 
визначенні взаємозв’язків показників; 
в) визначенні структури підсумкових фінансових показників з виявленням 
впливу кожної позиції звітності на результат у цілому; 
г) усі відповіді вірні. 
10. Дослідження позитивного чи негативного впливу чинників, що 
зумовлюють кризовий фінансовий розвиток підприємства, здійснюється в 
процесі застосування: 
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а) повного комплексного аналізу; 
б) кореляційного аналізу; 
в) факторного аналізу; 
г) SWOT-аналізу. 
 
        П. Ситуаційне завдання 

 
Підприємство можна продати за 100 млн. грн. чи реконструювати. Після 

реконструкції прогнозується середньорічний чистий грошовий потік 8 млн.  
грн.  

Розрахуйте середньозважену вартість капіталу за даними таблиці та 
виберіть варіант прийняття управлінського рішення на підставі визначення 
вартості підприємства методом капіталізації доходів. 

 

Джерела коштів Питома вага 
джерела в пасиві 

Середня вартість 
джерела,% 

Нерозподілений прибуток 0,2 25 
Привілейовані акції 0,1 20 
Звичайні акції 0,4 30 
Позикові кошти:   
- банківський кредит 0,2 7 
- облігаційні позики 0,1 22 
Всього 1,00  

 
 

Варіант № 10 
 
 
І. Тестові завдання 
 

1.Фінансовий контролінг – це: 
а) організований самим підприємством процес перевірки виконання і 
забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами 
підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових 
ситуацій, які можуть призвести до банкрутства; 
б) цілеспрямована система інформаційного забезпечення фінансового 
менеджменту, орієнтована як на прийняття стратегічних фінансових рішень, 
так і на ефективне поточне управління фінансовою діяльністю підприємства; 
в) контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій за 
основними напрямами фінансової діяльності підприємства; 
г) керована система щодо прийняття управлінських рішень з нормалізації 
процесу управління фінансами підприємства. 
2. За спрямованістю руху виділяють  грошові потоки: 
а) стандартний; 
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б) позитивний; 
в) внутрішній; 
г) збалансований. 
3. Дія операційного важеля проявляється в тому, що: 
а) довільна зміна виручки не призводить до зміни прибутку;  
б) довільна зміна виручки завжди спричиняє більшу зміну прибутку;  
в) довільна зміна виручки завжди спричиняє меншу зміну прибутку;  
г) довільна зміна виручки не завжди спричиняє зміну прибутку. 
4. Коефіцієнт абсолютної ліквідності розраховується за даними фінансових 
звітів як: 
а) відношення грошових коштів до довгострокових зобов’язань підприємства; 
б) відношення грошових коштів підприємства до його короткострокових 
зобов’язань; 
в) відношення оборотних коштів до  зобов’язань підприємства; 
г) відношення високоліквідних коштів до короткострокових зобов’язань. 
5. Капітал – це: 
а) грошові кошти,  залучені від кредиторів; 
б) накопичений запас економічних благ у формі грошових коштів і реальних 
капітальних товарів, що залучаються в економічний процес власником; 
в) прибуток від господарської діяльності підприємства; 
г) кошти, вкладені власником у підприємство.  
6. Факторинг – це: 
а) діяльність по залученню позикового капіталу; 
б) діяльність по збільшенню прибутку від інвестиційних проектів; 
в) засіб розрахунків з постачальниками товарів; 
г) різновид кредитування замовника. 
7. Фінансове планування – це:  
а) процес аналізу фінансової політики; 
б) процес планування усіх доходів, напрямків витрачання грошових коштів; 
в) процес розробки системи фінансових планів, фінансових норм і нормативів; 
г) прогнозування результатів фінансової діяльності. 
8. За об’єктами вкладення капіталу розрізняють: 
а) прямі і непрямі інвестиції підприємства; 
б) короткострокові та довгострокові інвестиції підприємства; 
в) приватні і державні інвестиції; 
г) реальні і фінансові інвестиції підприємства. 
9. Критичний рівень фінансового ризику визначається: 
а) можливістю втрат за фінансовою операцією в розмірі розрахункової суми 
прибутку; 
б) можливістю втрат за фінансовою операцією в розмірі розрахункової суми 
доходу; 
в) можливістю втрат за фінансовою операцією в розмірі розрахункової суми 
чистого  прибутку; 
г)  можливістю втрат за фінансовою операцією в розмірі власного капіталу. 
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10. Оцінка потенційних фінансових можливостей підприємства з 
подолання фінансової кризи охоплює: 
а) ідентифікацію ступеню впливу фінансової кризи на фінансову діяльність 
підприємства; 
б) оцінку стану страхових резервів фінансових ресурсів; 
в) діагностику характеру розвитку фінансової діяльності підприємства; 
г) прогноз розвитку факторів фінансової кризи. 

 
          П. Ситуаційне завдання 
 

Фірми А і Б мають однаковий капітал і однакову економічну 
рентабельність капіталу  –15%. Розрізняються фірми А і Б структурою джерел 
фінансування: фірма А має в пасивах 3 млн. грн власного капіталу і не має 
позикових коштів, а фірма Б має 2,5млн. грн власного капіталу і 0,5млн. грн 
позикового капіталу. Прибуток (з урахуванням відсотків за кредит) обидва 
підприємства мають однаковий – 400 тис. грн (прибуток до оподаткування  
плюс відсотки за кредит).  

Визначити вплив фінансового левериджу на рентабельність підприємств 
та сформулювати висновки. 

 
Варіант № 11 

 
    І. Тестові завдання 

 
1. Приведення майбутньої вартості грошових потоків до початкового 
періоду є: 
а) дисконтування; 
б) нарощування; 
в) визначення простого відсотку; 
г) визначення складного відсотку. 
2.  Власні оборотні кошти на підприємстві – це: 
а) різниця між пасивами і оборотними активами; 
б) величина грошових коштів підприємства; 
в) величина оборотних активів на підприємстві, сформована за рахунок 
поточних зобов’язань; 
г) різниця між власними джерелами коштів і необоротними активами. 
3. Високий рівень ризиків порушення платоспроможності визиває 
застосування політики управління грошовими потоками: 
а) агресивний;    
б)  помірний;    
в)  консервативний;  
г) неефективний. 
4. Ефективність використання основних засобів оцінюється за допомогою 
показників: 
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а) оновлення основних засобів; 
б) придатності основних засобів; 
в) рентабельності основних засобів; 
г) зносу основних засобів. 
5. Інвестиційна політика повина відповідати наступним вимогам: 
а) охоплювати реальні та фінансові інвестиції; 
б) базуватися на альтернативності вибору; 
в)  використовувати не лише фінансові показники, але й формальні критерії; 
г) усе перелічене вище. 
6. Після вилучення з прибутку податків та інших обов’язкових платежів у 
бюджет решта грошових накопичень залишаються в розпорядженні 
підприємства – це метод фінансування інвестиційних ресурсів:  
а) державне асигнування; 
б) лізинг; 
в) довгострокове кредитування; 
г) самофінансування. 
7. Вплив окремих операцій на зміну складових власного капіталу 
відображує: 
а) перший розділ балансу; 
б) пасив балансу; 
в) звіт про власний капітал; 
г) примітки до фінансової звітності. 
8. Для фінансового стану підприємства сприятливо: 
а) отримання відстрочок платежу від постачальника; 
б) збільшення запасів; 
в) надання відстрочок платежу клієнту; 
г)  заморожування засобів у готовій продукції. 
9. Вибір найкращого розрахунку серед багатоваріантних є метод 
фінансового планування: 
а)  оптимізації планових завдань; 
б) розрахунково-аналітичний; 
в) експертних оцінок; 
 г) коефіцієнтний. 
10.  За ступенем впливу на фінансову діяльність виділяють фінансові кризи: 
а) критична; 
б) системна; 
в) легка; 
г) нездоланна. 
 

П. Ситуаційне завдання 
 
За звітний рік підприємство при середньорічній заборгованості 

комерційному банку за короткостроковими кредитами на суму 1400 тис. грн. 
сплатило відсотки за кредит на суму 420 тис. грн., що становить 28,7% річних. 
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Середня нормальна річна відсоткова ставка за банківський кредит в оборотні 
кошти за безінфляційної ситуації (r) –10%. Темп інфляції у звітному році у 
країні склав 22,0%.  

Визначити прийнятний рівень відсоткової ставки за користування 
короткостроковим кредитом, зробити висновки. 

 
 

Варіант  № 12 
 

І. Тестові завдання 
 

1. Об’єктом фінансового контролінгу є: 
а) фінансова діяльність підприємства; 
б) управлінські рішення щодо фінансової діяльності; 
в) фінансова стратегія; 
г) фінансовий стан підприємства. 
2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту передбачає: 
а) визначення центрів відповідальності; 
б) регламентацію роботи управлінських підрозділів; 
в) розподіл робіт щодо управління фінансовою діяльністю; 
г)  усе перелічене вище. 
3. На розмір загального чистого грошового потоку впливають: 
а) види діяльності, які генерують грошовий потік; 
б) політика управління грошовими потоками на підприємстві; 
в) обсяги  позитивного та від’ємного грошового  потоків; 
г) усі відповіді вірні. 
4. До основного капіталу належать: 
а) обладнання, бібліотечні фонди, запаси; 
б) основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові інвестиції; 
в) довгострокова фінансова оренда, капітальні інвестиції, незавершене 
виробництво; 
г) виробничі запаси, прилади, предмети прокату. 
5. Залучення  власного капіталу акціонерного товариства  за рахунок 
внутрішніх джерел здійснюється шляхом: 
а) випуску акцій; 
б) випуску облігацій; 
в) капіталізації частини прибутку; 
г) отримання грантів. 
6. Коефіцієнт оновлення необоротних активів розраховується як відношення: 
а) нових основних засобів, що надійшли на підприємство, до загального обсягу 
необоротних активів; 
б) нових основних засобів, що надійшли на підприємство протягом року, до 
основних засобів на кінець року; 
в) нових основних засобів, що надійшли на підприємство протягом року, до 
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основних засобів на початок  року; 
г) обсяг нових необоротних активів, що надійшли на підприємство протягом 
року, до обсягу необоротних активів на кінець року. 
7. Основним  показником для оцінки інвестиційних проектів є: 
а) індекс доходності інвестицій; 
б) чиста приведена вартість; 
в) індекс прибутковості інвестицій; 
г) період окупності інвестицій. 
8. Щодо управління інвестиціями напрямами фінансового аналізу є: 
а) оцінка ризику фінансових операцій; 
б) виявлення чинників впливу на зміну джерел фінансування інвестицій; 
в) оцінка альтернативних напрямів вкладення коштів; 
г) виявлення шляхів оптимізації фінансування. 
9. До систематичних ризиків відносять ризик: 
а) кредитний; 
б) неплатоспроможності; 
в) валютний; 
г) інноваційний. 
10. Внутрішніми операційними факторами кризового фінансового розвитку 
підприємства є: 
а) низький рівень використання основних засобів; 
б) неефективна інвестиційна політика; 
в) неефективна структура активів; 
г) довготривалість будівництва. 

 
П. Ситуаційне завдання 
 
За наведеними даними скласти баланс ліквідності на початок і кінець 

року та визначити поточну і перспективну платоспроможність підприємства.      
         Сформулювати висновки та надати пропозиції щодо покращення стану 
платоспроможності підприємства. 

 
№№ Показники На початок року, 

млн. грн. 
На кінець року, 

млн. грн. 
1. Грошові кошти 0,6 0,3 
2. Дебіторська  заборгованість 2,4 9,5 
3. Запаси 9,7 4,4 
4. Необоротні активи 7,2 6,3 
5. Кредиторська заборгованість за 

товари 
13,9 10,4 

6. Заборгованість за розрахунками 3,0 3,3 
7 Власний капітал 3,0 6,8 
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Варіант № 13 
 
 І. Тестові завдання 

 
1. Система зовнішньої підтримки фінансової діяльності підприємства 
включає: 
а) страхування; 
б) лізинг; 
в) кредитування; 
г) усе перелічене вище. 
2. Система фінансових важелів включає: 
а) ренту; 
б) амортизаційні відрахування; 
в) вклади; 
г) усі відповіді вірні.   
3. Мінімізація обсягів залучення коштів із позикових джерел, використання 
переважно чистого грошового потоку для забезпечення потрібних темпів 
розвитку діяльності підприємства є тип політики управління грошовими 
потоками: 
а) помірна; 
б) консервативна; 
в) стандартна; 
г) агресивна. 
4. Точка беззбитковості - це: 
а) обсяг реалізованої продукції, що забезпечує безризикову зону; 
б) точка рентабельності продукції; 
в) обсяг чистого доходу від реалізації продукції, який дорівнює прибутку 
підприємства; 
г) обсяг чистого доходу від реалізації продукції, який дорівнює витратам 
підприємства. 
5. До постійних витрат підприємства не відносять: 
а) заробітну плату адміністративного персоналу; 
б) витрати на маркетинг; 
в) витрати на пакування продукції; 
г) витрати на підготовку кадрів. 
6. Ефект фінансового левериджу - це: 
а) приріст прибутку в результаті використання оборотних коштів; 
б) показник, що характеризує зниження вартості активів підприємства; 
в) показник, що характеризує рівень додаткового прибутку на власний капітал 
при різноманітній частці використання позикових коштів; 
г) показник використання позикових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу. 
7. Підприємство вважається ліквідним в середньостроковій перспективі 
при умові: 
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а) значення коефіцієнта абсолютної ліквідності складає 0,4;  
б) значення коефіцієнта поточної ліквідності складає 2,0; 
в) значення коефіцієнта швидкої ліквідності складає 0,8: 
г) значення коефіцієнта поточної ліквідності складає 2,5. 
8. Зазначте  показники, які необхідно використати для обчислення 
рентабельності підприємства в цілому: 
а) чистий прибуток; 
б) виручка від реалізації товарів; 
в) валовий дохід; 
г) прибуток до оподаткування. 
9. Сутність горизонтального аналізу полягає у: 
а) порівнянні кожної позиції звітності з попереднім періодом; 
б) розрахунку співвідношень між окремими позиціями звіту, що аналізується, 
визначенні взаємозв’язків показників; 
в) визначенні структури підсумкових фінансових показників з виявленням 
впливу кожної позиції звітності на результат у цілому;  
г) усі відповіді вірні. 
10. Для визначення ступеню впливу окремих чинників на характер кризового 
фінансового розвитку підприємства застосовують: 
а) кореляційний аналіз; 
б) аналітичну модель Альтмана; 
в) повний комплексний аналіз; 
г) SWOT-аналіз. 
 

П. Ситуаційне завдання 
 
Визначити нарощену суму грошей та складні проценти, якщо 

підприємством покладено на депозитний рахунок 13 тис. грн. на 2 роки за 
процентною ставкою 10 % при нарахуванні процентів: а) раз у рік; б) 
щопівроку; в) щокварталу; г) раз на місяць. 

Прийміть рішення щодо вибору умов, які забезпечать підприємству 
найбільший економічний ефект від вкладення цих коштів. 

 
 

Варіант № 14 
 

І. Тестові завдання 
 

1. Фінансовий менеджмент - це: 
а) стратегія управління підприємством; 
б) форма  управління фінансовою діяльністю підприємства; 
в) система принципів, методів розробки та реалізації управлінських 
рішень,щодо формування, розподілу і використання фінансових ресурсів 
підприємства;  
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г) процес управління формуванням, розподілом і використанням фінансових 
ресурсів господарюючого суб'єкта та оптимізації обороту його грошових 
коштів. 
2. Ануїтет – це грошовий потік, коли: 
а) надходження змінюються по роках; 
б) надходження постійні по роках; 
в)  однакові надходження через однакові періоди часу; 
г) однакові надходження через довготривалі періоди часу. 
3. Задача фінансового менеджменту “оптимізація грошового обігу” означає: 
а) забезпечення достатнього рівня фінансової стійкості підприємства: 
б) встановлення певних пропорцій у використанні фінансових ресурсів на цілі 
споживання та накопичення. 
в) максимізація прибутку підприємства. 
г) забезпечення синхронізації  надходжень та витрачання грошових коштів в 
обсязі та в часі. 
4. Величина планового прибутку визначається з урахуванням наступних 
показників: 
а) постійних витрат, змінних витрат та маржинального доходу; 
б) постійних витрат, обсягу реалізації та маржинального доходу; 
в) змінних витрат, обсягу реалізації, маржинального доходу; 
г) постійних витрат, обсягу реалізації, коефіцієнта маржинального  доходу. 
5. Грошовим потоком від фінансової діяльності є: 
а) сплата дивідендів; 
б) закупівля обладнання; 
в) надходження сум авансів від замовників; 
г) продаж акцій невласної емісії. 
6. Фінансовий цикл підприємства – це: 
а) період повного обертання ТМЦ та дебіторської заборгованості; 
б) проміжок часу між надходженням виробничих запасів, готової продукції, 
товарів та сплатою постачальникам  рахунків; 
в) період часу між початком оплати постачальникам за отримані ТМЦ  і 
початком надходження грошей від покупців за продукцію; 
г) тривалість виробничого циклу та дебіторської і кредиторської 
заборгованості. 
7. За об’єктами вкладення капіталу розрізняють: 
а) прямі і непрямі інвестиції підприємства; 
б) короткострокові та довгострокові інвестиції підприємства; 
в) приватні і державні інвестиції; 
г) реальні і фінансові інвестиції підприємства 
8. Область підвищеного ризику характеризує значення коефіцієнту 
фінансового ризику, яке складає: 
а) 0,25-  0,5; 
б) 0,5 - 0,65; 
в) 0,5 - 0,75; 
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г) 0,6 - 0,8. 
9. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) дозволяє 
здійснити оцінку: 
а) платоспроможності підприємства; 
б) генерування грошового потоку; 
в) ділової активності підприємства; 
г) використання чистого прибутку підприємства. 
10. У системі заходів щодо фінансової стабілізації підприємства 
першочерговим завданням є: 
а) відновлення фінансової стійкості; 
б) усунення неплатоспроможності; 
в) забезпечення фінансової рівноваги; 
г) мінімізації фінансових ризиків. 

 
П. Ситуаційне завдання 
 
Фірма купує деталі по 50 грн. за одиницю; в рік їй потрібно 9000 деталей; 

середня норма прибутку на капітал – 12%; витрати на зберігання однієї деталі – 
3 грн.; витрати на зберігання запасів одного замовлення – 140 грн.  

 Розрахувати витрати на зберігання запасів та втрачену вигоду на одиницю, 
розмір оптимальної партії замовлень та кількість замовлень. Сформулюйте 
висновки щодо умов забезпечення мінімізації витрат підприємства в процесі  
управління запасами. 

 
  

Варіант № 15 
 
І. Тестові завдання 
 

1. Тактика фінансового менеджменту полягає: 
а) у формуванні короткострокових цілей фінансової діяльності, узгоджених з 
загальною фінансовою стратегією підприємства; 
б) в формуванні системи довгострокових цілей фінансової діяльності і вибір 
найефективніших шляхів її досягнення; 
в) в здійсненні комплексного оперативного управління оборотними активами і 
короткостроковими зобов’язаннями; 
г) у розробці цілей та завдань розвитку підприємства у майбутньому. 
2. Об’єктом фінансового контролінгу є: 
а) фінансова діяльність підприємства; 
б)  управлінські рішення щодо фінансової діяльності; 
в) фінансова стратегія; 
г) фінансовий стан підприємства. 
3. Основною метою розробки плану надходження та витрачання грошових 
коштів є: 
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а) оцінка планових показників надходження і витрачання грошових коштів; 
б) оцінка платоспроможності підприємства; 
в) прогнозування валового та чистого грошових потоків підприємства; 
г) встановлення строків надходження та сплати платежів. 
4. Ефективність використання основних засобів оцінюється за допомогою 
показників: 
а) оновлення основних засобів; 
б) придатності основних засобів; 
в) рентабельності основних засобів; 
г) зносу основних засобів. 
5.Збільшення за узгодженням з постачальниками термінів надання 
підприємству товарного (комерційного) кредиту призведе до наступних 
змін: 
а) уповільнення виплат коштів у короткостроковому періоді; 
б) прискорення залучення коштів у короткостроковому періоді; 
в) зростання обсягу позитивного грошового потоку в довгостроковому періоді; 
г) зниження обсягу негативного грошового потоку в довгостроковому періоді. 
6. Дисконт – це: 
а) відсоток, що нараховується на депозит; 
б) різниця між номінальною вартістю векселя і сумою виплати банком клієнту; 
в) фінансова операція щодо притягнення позичкового капіталу; 
г) усі відповіді вірні. 
7. Управління прибутком є: 
а) діяльність керівництва щодо ефективного використання прибутку; 
б) діяльність керівництва по збільшенню прибутку від інвестиційних проектів; 
в) діяльність керівництва щодо оптимального формування прибутку; 
г) система принципів і методів розробки раціональних управлінських рішень 
щодо оптимального формування прибутку. 
8. За рівнем інвестиційного ризику виділяють такі види інвестицій:  
а) безризикові, низько ризикові, середньо ризикові, високо ризикові, 
спекулятивні; 
б) короткострокові та довгострокові; 
в) прямі і непрямі; 
г) реальні і фінансові. 
9. За часом випередження фінансові прогнози поділяються на:  
а) короткострокові, довгострокові, цільові; 
б) середньострокові, короткострокові, довгострокові; 
в) оперативні, структурні, пошукові¸ довгострокові; 
г) оперативні, середньострокові, довгострокові. 
10. Аналіз окремих аспектів кризового розвитку підприємства здійснюється 
з використанням  методів: 
а) кореляційного аналізу; 
б) прогнозування; 
в) вертикального аналізу; 
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г) повного комплексного аналізу фінансових коефіцієнтів. 

 

         П. Ситуаційне завдання 

         Показники діяльності підприємства за два роки надані в таблиці.  
         Визначити зміну фінансового результату в цілому та в розрізі видів 
діяльності, охарактеризувати ефективність діяльності підприємства в кожному 
році та розробити пропозиції щодо її підвищення. 
 
№№ Показник Минулий рік  Звітний рік 

1. Чистий дохід, млн. грн. 15,6 17,9 
2. Операційні витрати, млн. грн. 9,4 12,7 
3. Відсотки за кредитом, млн. грн. 0,6 0,8 
4. Дохід від продажу обладнання, млн. грн.  0,2 - 
5. Ліквідація основних засобів, млн. грн. - 0,1 

 
 

Варіант № 16 
 

І. Тестові завдання 
 
1. Постійна рівновага підприємства в процесі його розвитку забезпечується: 
а) раціональним формуванням оптимальної структури капіталу; 
б) оптимізацією рівня ліквідності; 
в) залученням позикових фінансових ресурсів; 
г) шляхом управління грошовими коштами. 
2.  Дисконтування – це: 
а) визначення майбутньої вартості грошей; 
б) визначення теперішньої вартості грошей; 
в) інструмент визначення ефективності інвестицій; 
г) метод приведення номінального грошового потоку до реального. 
3. За фінансовою діяльністю сума чистого грошового потоку обчислюється 
як: 
а) різниця між сумою фінансових ресурсів, залучених із зовнішніх джерел, і 
сумою основного боргу, а також дивідендів (процентів), виплачених власникам 
підприємства; 
б) сума надходження роілті; 
в) різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних  активів і 
надходження коштів в результаті випуску цінних паперів; 
г) результат здійснення підприємством операцій з короткостроковими 
фінансовими інвестиціями. 
4. Запас міцності показує: 
а) межу беззбитковості; 
б) величину, на яку фактичний обсяг реалізації перевищує точку 
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беззбитковості; 
в) діапазон маневру підприємства для забезпечення беззбиткової діяльності; 
г)  усі відповіді вірні. 
5. Основним джерелом фінансування оновлення необоротних активів є: 
а)  довгостроковий кредит банку; 
б)  фінансовий лізинг; 
в)  власний капітал; 
г)  оперативна оренда. 
6. Коефіцієнт фінансового левериджу – показник, що характеризує: 
а) різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім 
розміром відсотка за кредит; 
б) суму позикового капіталу, який використовується підприємством, в 
розрахунку на одиницю власного капіталу; 
в)  зміну маржинального прибутку підприємства; 
г)  відношення додаткового прибутку до власного капіталу. 
7. Для оцінки ризику інвестицій в окремі цінні папері застосовують показник: 
а) бета-коефіцієнт; 
б) коефіцієнт варіації; 
в) рівень ризику; 
г) середнє значення оціночного показника. 
8. Розробка поточних фінансових планів з окремих аспектів фінансової 
діяльності підприємства відбувається в процесі: 
а) стратегічного планування; 
б) поточного планування; 
в) оперативного планування; 
г) перспективного планування. 
9. Походження ризиків пов’язане з: 
а) неоднозначністю майбутнього, невизначеністю багатьох процесів і подій; 
б) неоднозначністю процесів і подій, що відбувалися у минулому; 
в) неоднозначністю дії керівництва підприємства; 
г) неоднозначністю взаємодії показників фінансової діяльності. 
10. Найпоширенішою формою реструктуризації заборгованості є: 
а) відмова від кредитних умов; 
б) пролонгація строків виплати заборгованості у формі її розстрочки; 
в) переоформлення заборгованості в інші види боргу; 
г) конверсія заборгованості в майно. 

 
П. Ситуаційне завдання 
 

  Підприємство оцінює можливість придбання нового обладнання вартістю 
240000 грн. Грошові доходи від реалізації виробленої на новому обладнанні 
продукції складають по роках використання відповідно: 100000 грн., 94000 
грн., 106000 грн.  
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   Визначити доцільність придбання нового обладнання, якщо загальна 
вартість капіталу – 12%, а після терміну експлуатації обладнання можна 
реалізувати за 8000 грн. 

 
Варіант № 17 

          І. Тестові завдання 

1. Розробка фінансової стратегії підприємства починається з: 
а) формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства; 
б) розробки фінансової політики; 
в) визначення загального періоду формування фінансової стратегії; 
г) дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища. 
2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту передбачає: 
а) розробку інформативних показників; 
б)  вибір методів фінансового аналізу; 
в)  побудову фінансових служб та організація праці персоналу з фінансів; 
г)  розробку системи кількісних стандартів контролю. 
3. Розробка платіжних календарів з метою реалізації фінансового 
планування відповідає системі планування: 
а) поточне; 
б) стратегічне; 
в)  оперативне; 
г) фінансове. 
4. Генерування високого рівня ризиків порушення платоспроможності 
визиває застосування політики управління грошовими потоками: 
а) агресивний;    
б) помірний;    
в) консервативний;    
г) неефективний. 
5. Операційний важель показує: 
а) співвідношення змінних та постійних витрат; 
б) співвідношення постійних та змінних витрат; 
в) як змінюється прибуток при зміні обсягу реалізації; 
г) ступінь впливу динаміки постійних та змінних витрат на формування 
фінансових результатів. 
6. Консервативна стратегія фінансування оборотних активів передбачає 
фінансування: 
а) оборотних активів за рахунок довгострокових джерел; 
б) постійної частини оборотних активів на довгостроковій основі; 
в) половини змінної частини оборотних активів на довгостроковій основі; 

  г) оборотних активів за рахунок поточних зобов’язань. 
7. Для оцінки вартості капіталу в цілому по підприємству здійснюється: 
а) поелементна оцінка власного капіталу; 
б) поелементна оцінка позикового капіталу; 
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в) розрахунок середньої вартості капіталу; 
г) оцінка середньозваженої вартості капіталу. 
8. Відношення приведеної вартості прибутків, отриманих від інвестиційної 
діяльності, до приведеної вартості інвестиційних витрат характеризує 
показник ефективності інвестування: 
а) чиста приведена вартість; 
б) індекс прибутковості; 
в) період окупності з урахуванням дисконтування; 
г) внутрішня норма рентабельності. 
9. Потреба господарюючого суб’єкта в фінансових ресурсах та їх джерелах 
є метод фінансового планування: 
а) розрахунково-аналітичний; 
б) оптимізації планових рішень; 
в) нормативний; 
г) балансовий.  
10. Головою метою фінансової санації є: 
а) покриття поточних збитків та усунення причин їх виникнення 
б) поновлення або збереження ліквідності і платоспроможності підприємств; 
в) покращення структури капіталу та формування фондів фінансових ресурсів, 
необхідних для проведення санаційних заходів виробничо-технічного 
характеру; 
г) повніше задоволення вимог кредиторів завдяки поліпшенню фінансового 
стану підприємства-боржника. 
 

П. Ситуаційне завдання 
 
Наведені наступні дані про грошові активи  підприємства: 

- мінімальний запас грошових коштів, встановлений по підприємству на 
плановий період – 4000 грн.;  

- витрати з обслуговування однієї операції поповнення грошових коштів – 
100 грн.;  

- відсоткова середньоденна ставка процента по короткострокових 
фінансових інвестиціях  –  0,1%.  

- середнєквадратичне відхилення щоденного обсягу витрачання грошових 
кошів від операційної діяльності – 3000 грн.  
За допомогою моделі Міллера-Орра визначте політику управління 

підприємством грошовими коштами на поточному рахунку. 
 
 

Варіант № 18 
 
І. Тестові завдання 

1. Не є об’єктом фінансового менеджменту: 
а) рух грошових коштів; 



39 
 
б) фінансові ризики; 
в) виробництво продукції; 
г) реальні інвестиції. 
2. До показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, 
що формується із внутрішніх джерел, відносять: 
а)  показники первинного обліку; 
б) планові показники; 
в) показники за окремими  видами діяльності; 
г) нормативно-регулюючі показники. 
3. На розмір загального чистого грошового потоку впливають: 
а) види діяльності, які генерують грошовий потік; 
б) політика управління грошовими потоками на підприємстві; 
в) обсяги  позитивного та від’ємного грошового  потоків; 
г) усі відповіді вірні. 
4. Операційний леверидж – це: 
а)   показник впливу на прибуток структури витрат; 
б) важель впливу на операційний прибуток зміни структури витрат; 
в)   механізм взаємозв’язку прибутку, витрат та доходу від реалізації продукції; 
г)  інструмент визначення межі безпеки. 
5. Найважливішим напрямом фінансового менеджменту активів  є 
управління: 
а) ліквідністю; 
б) платоспроможністю; 
в) формуванням операційних активів; 
г) оптимізацією обігу активів. 
6. Тривалість фінансового циклу характеризує: 
а) період повного обертання матеріальних елементів оборотних активів, що 
використовуються для обслуговування виробничого процесу; 
б) період повного обертання матеріальних елементів оборотних активів, що 
використовуються для обслуговування виробничого процесу, дебіторської 
заборгованості та кредиторської заборгованості; 
в) тривалість виробничого циклу та період обертання дебіторської 
заборгованості за мінусом періоду обертання кредиторської заборгованості; 
г) тривалість проміжку часу між початком оплати постачальникам за отримані 
ТМЦ (погашення кредиторської заборгованості) і початком надходження 
грошей від покупців за продукцію (погашення дебіторської заборгованості). 
7. Поточні фінансові потреби підприємства – це: 
а) зобов'язання з виплати заробітної плати і податків; 
б) запаси сировини і готової продукції + дебіторська заборгованість – 
кредиторська заборгованість; 
в) сума коштів для обслуговування кредиту підприємства; 
г) немає правильної відповіді. 
8. Норма дисконту, при якій чиста приведена вартість інвестицій дорівнює 
нулю, характеризує показник: 
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а) чиста приведена вартість; 
б) індекс прибутковості; 
в) період окупності з урахуванням дисконтування; 
г) внутрішня норма рентабельності. 
9. Якщо для формування запасів і витрат підприємство застосовує товарну 
кредиторську заборгованість, зона фінансового ризику визначається як: 
а) підвищеного ризику; 
б) мінімального ризику; 
в) неприпустимого ризику; 
г) критичного ризику. 
10. Основною метою експрес- діагностики фінансової кризи є: 
а) формування системи індикаторів оцінки загрози виникнення фінансової 
кризи; 
б) ідентифікація фінансової кризи; 
в) раннє виявлення ознак кризового розвитку підприємства; 
г) проведення аналізу впливу окремих чинників на кризовий фінансовий 
розвиток підприємства. 

 
П. Ситуаційне завдання 
 

        За наведеними нижче даними оцінити рівень фінансового ризику за двома 
інвестиційними проектами, використовуючи статистичні методи, та 
обґрунтувати управлінське рішення щодо реалізації проекту. 

 
 

Можливі 
значення 
кон’юнктури 
інвестиційного 
ринку 

Інвестиційний проект «А» Інвестиційний проект «Б» 

Розрахунковий 
дохід, тис. грн. 

Значення 
ймовірності 

Розрахунковий 
дохід, тис. грн. 

Значення 
ймовірності 

Висока  750 0,35 800 0,3 
Середня  550 0,3 650 0,4 
Низька  600 0,35 550 0,3 

 
 

Варіант № 19 
 
І. Тестові завдання  
 

1. Внутрішній фінансовий контроль являє собою: 
а) контролюючу систему, яка забезпечує концентрацію контрольних дій за 
основними напрямами фінансової діяльності підприємства, своєчасне 
виявлення відхилені, фактичних показників від нормативних (планових) і 
визначення чинників, що зумовили ці відхилення, прийняття управлінських 
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рішень щодо нормалізації процесу управління фінансами підприємства; 
б) систему використання показників, що походять із зовнішніх і внутрішніх 
джерел, які дозволяють створити на підприємстві цілеспрямовану систему 
інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, орієнтовану як на 
прийняття стратегічних фінансових рішень, так і на ефективне поточне 
управління фінансовою діяльністю підприємства; 
в) організований самим підприємством процес перевірки виконання і за-
безпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами 
підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових 
ситуацій, які можуть призвести до банкрутства; 
г) систему управління керівними діями. 
2. Майбутня вартість вкладених коштів залежить від наступних 
індикаторів: 
а)  відсоткової ставки та суми вкладу; 
б) суми вкладу та періоду нарахування; 
в)  відсоткової ставки, суми вкладу, періоду нарахування; 
г) суми вкладу, ставки відсотка, часового періоду, способу нарахування 
процентів. 
3.Формування достатнього обсягу грошових коштів забезпечується через: 
а) визначення потреби в обсязі грошових коштів на плановий період; 
б) ефективне управління залишками грошових коштів; 
в) вибір найефективніших напрямів використання грошових коштів; 
г) формування вхідного і вихідного потоку грошових коштів. 
4. Збільшення строків надання відстрочки платежів є кредитна політика 
підприємства: 
а) помірна; 
б) жорстка; 
в) агресивна; 
г) консервативна. 
5. Ефект фінансового левериджу - це: 
а) приріст прибутку в результаті використання оборотних активів; 
б) показник, що характеризує зниження вартості активів підприємства; 
в) показник, що характеризує рівень додаткового прибутку на власний капітал 
при різноманітній частці використання позикових коштів; 
г) показник використання позикових коштів, яке впливає на зміну коефіцієнта 
рентабельності власного капіталу. 
6. Інвестиційна політика повина відповідати наступним вимогам: 
а) охоплювати реальні та фінансові інвестиції; 
б) базуватися на альтернативності вибору; 
в)  використовувати не лише фінансові показники, але й формальні критерії; 
г) усе перелічене вище. 
7. Можливість втрат в розмірі розрахункової суми прибутку  є зона ризику: 
а) мінімальнодопустимого; 
б) підвищеного; 
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в) критичного; 
г) неприпустимого. 
8. Звіт про власний капітал відображує збільшення власного капіталу за 
рахунок: 
а) зростання активів; 
б) придбання фінансових інвестицій; 
в) отриманого  прибутку за звітний період; 
г) вилучення акцій. 
9. Фінансове прогнозування – це: 
a) розробка загальної фінансової стратегії і фінансової політики за основними 
напрямами фінансової діяльності підприємства; 
б) розробка поточних фінансових планів за окремими питаннями фінансової 
діяльності; 
в) розробка і доведення до виконавців бюджетів, платіжних календарів та 
інших форм оперативних планових завдань за всіма питаннями фінансової 
діяльності; 
г) дослідження і розробка ймовірних шляхів розвитку фінансів підприємства, 
альтернатив реалізації стратегії, які забезпечать стабільний фінансовий стан в 
майбутньому. 
10. Причинами стратегічної фінансової кризи  є: 
а) недосконале стратегічне планування; 
б) відсутність резервних фондів; 
в) ризикові великі проекти розвитку бізнесу; 
г) незадовільна структура капіталу. 

 
П. Ситуаційне завдання 
 
Чистий прибуток підприємства склав у минулому році 6000 тис. грн., у 

звітному – 5000 тис. грн. Використовуючи дані таблиці, визначити чистий 
грошовий потік за кожним видом діяльності та в цілому, ліквідність, якість та 
ефективність  грошового потоку за кожний рік.  

Сформулювати висновки щодо політики управління підприємством 
грошовими потоками.  

 
№№ Види 

діяльності 
Минулий рік, тис. грн. Звітний рік, тис. грн. 

надходження витрачання надходження витрачання 
1. Операційна  30000 26000 28000 26500 
2. Фінансова 5 10 - 15 

 3. Інвестиційна 25 15 -  1 
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Варіант № 20 
 
І. Тестові завдання 
 

1. Система фінансового моніторингу включає: 
а)  систему спостереження за фінансовою діяльністю підприємства; 
б) механізм постійного спостереження за найважливішими показниками 
фінансової діяльності; 
в) постійне спостереження, визначення розміру відхилень фактичних результатів 
від передбачуваних, виявлення причин цих відхилень; 
г) постійне спостереження, визначення розміру відхилень фактичних результатів 
від передбачуваних, виявлення причин цих відхилень та розробка контрольних 
заходів. 
2. Рівень якості чистого грошового потоку визначається як: 
а) співвідношення загального прибутку та валового чистого грошового потоку; 
б) співвідношення чистого прибутку та чистого грошового потоку; 
в) співвідношення прибутку від операційної діяльності та чистого грошового 
потоку; 
г) співвідношення чистого прибутку та валового грошового потоку. 
3. Коефіцієнт фінансового левериджу – показник, що характеризує: 
а) різницю між коефіцієнтом валової рентабельності активів і середнім 
розміром відсотка за кредит; 
б) суму позикового капіталу, який використовується підприємством, в 
розрахунку на одиницю власного капіталу; 
в) зміну маржинального прибутку підприємства; 
г) відношення додаткового прибутку до власного капіталу. 
4. На суму власного капіталу не впливають: 
а) виплата дивідендів акціонерам; 
б) отримані збитки від поточної діяльності; 
в) дооцінка необоротних активів; 
г) викуп акцій з метою перепродажу. 
5.Фінансові інвестиції – це вкладення в:  
а) основні засоби; 
б) нематеріальні активи; 
в) цінні папери, вклади, депозити; 
г) товарно-матеріальні цінності. 
6. Оцінка ефективності фінансового інструмента зводиться до оцінки: 
а) реальної вартості фінансового інструмента; 
б) дохідності інвестицій; 
в) ліквідності інвестицій; 
г) рівня ризику фінансових інструментів. 
7.Ступінь коливання очікуваного показника (доходу чи прибутку) 
оцінюється за допомогою: 
а) середнього значення очікуваного доходу; 
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б) середньоквадратичного відхилення; 
в)  середнього лінійного відхилення; 
г) бета-коефіцієнта.  
8. Баланс (Звіт про фінансовий стан) містить згруповану  інформацію 
щодо: 
а) оборотних активів та доходів майбутніх періодів; 
б) необоротних активів та оборотних активів підприємства на початок року; 
в) власного капіталу  та довгострокових кредитів банку за період; 
г) власного капіталу та основних засобів на кінець періоду.  
9. До принципів фінансового планування не  відносять: 
а) системність; 
б) комплексність; 
в) оптимальність; 
г) збалансованість. 
10 Розробка ліквідаційного балансу підприємства-банкрута здійснюється 
одразу після наступних процедур: 
а) оцінки майна боржника; 
б) визначення обсягу реальних фінансових зобов’язань; 
в) забезпечення задоволення претензій кредиторів; 
г) вибору найефективніших форм продажу майна. 

 
 
П. Ситуаційне завдання 
 
За наведеними в таблиці даними визначити рівень фінанових ризиків 

втрати ліквідності та фінансововї стійкості підприємством і розробити 
пропозиції щодо їх нейтралізації.  

 
№№ Показник На початок 

року,  
тис. грн. 

На кінець 
року,  

тис. грн. 
1 Грошові кошти 5 3 
2. Дебіторська заборгованість  10 17 
3. Запаси 20 18 
4. Поточні зобов’язання 14 22 
5. Довгострокові зобов’язання 2 - 
6. Власний капітал  ? ? 
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