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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Метою навчальної дисципліни "Фінансове забезпечення 

бізнесу" є ознайомлення студентів: із теоретичними основами 

формування і використання фінансових ресурсів суб’єктами 

бізнесу, класифікацією джерел формування фінансових ресурсів, 

внутрішніми і зовнішніми джерелами формування фінансових 

ресурсів, класифікацією фінансового забезпечення бізнесу, 

управління фінансовим забезпеченням бізнесу. 

Під час вивчення навчальної дисципліни «Фінансове 

забезпечення бізнесу» слухачі зможуть навчитися: 

обґрунтовувати раціональні рішення щодо вибору джерел 

фінансування бізнесу, визначати методи та інструменти 

фінансового забезпечення для різних видів бізнесу, розробляти 

договори факторингу та лізингу,  

Навчальний процес побудований із використанням різних 

видів навчальної роботи та передбачає колективну роботу над 

визначенням методів та інструментів фінансового забезпечення 

для різних видів бізнесу, розробленням договорів факторингу, 

лізингу, кредитного договору. 

 

2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1 

Тема: Фінансові ресурси та джерела їх формування 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття фінансових ресурсів.  

2. Ознаки та функції фінансових ресурсів.  

3. Класифікація фінансових ресурсів.  

4. Джерела формування фінансових ресурсів. 
  

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Залежно від джерел формування фінансові ресурси 

поділяються на   

а) власні, залучені, позикові 

б) початкові, прирощені 

в) матеріалізовані, оборотні, цільові 
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г) власні, мобілізовані, перерозподілені 

д) власні, позикові  

2. За правом власності фінансові ресурси поділяються на   

а) власні, залучені, позикові 

б) початкові, прирощені 

в) матеріалізовані, оборотні, цільові 

г) власні, мобілізовані, перерозподілені 

д) власні, позикові  

3. За кругообігом використання фінансові ресурси 

поділяються на   

а) власні, залучені, позикові 

б) початкові, прирощені 

в) матеріалізовані, оборотні, цільові 

г) власні, мобілізовані, перерозподілені 

д) власні, позикові  

4. За характером використання  фінансові ресурси 

поділяються на  

а) власні, залучені, позикові 

б) початкові, прирощені 

в) матеріалізовані, оборотні, цільові 

г) власні, мобілізовані, перерозподілені 

д) власні, позикові  

5. За об’єктом інвестування капітал поділяється на   

а) основний, оборотний 

б) виробничий, фінансовий, спекулятивний 

в) власний, позиковий 

г) основний, власний 

д) оборотний, фінансовий 

6. За метою використання капітал поділяється на   

а) основний, оборотний 

б) виробничий, фінансовий, спекулятивний 

в) власний, позиковий 

г) основний, власний 

д) оборотний, фінансовий 

7. За належністю підприємству капітал поділяється на   

 

а) основний, оборотний 
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б) виробничий, фінансовий, спекулятивний 

в) власний, позиковий 

г) основний, власний 

д) оборотний, фінансовий 

8. До залучених фінансових ресурсів належать 

а) субсидії 

б) статутний капітал 

в) пайовий капітал 

г) амортизаційні відрахування 

д) валовий дохід 

9. До власних фінансових ресурсів належать 

а) субсидії 

б) кредити 

в) пайові внески 

г) кошти, мобілізовані на фінансовому ринку 

д) валовий дохід 

10. До фінансових характеристик фінансових ресурсів 

відносять 

а) об’єкт фінансового управління 

б) активи з високою трансформаційною здатністю 

в) ліквідність активів 

г) накопичена вартість 

д) об’єкт права власності 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2 

Тема: Поняття фінансового забезпечення бізнесу та 

принципи його організації 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття фінансового забезпечення бізнесу. 

2. Види фінансового забезпечення. 

3. Методи та інструменти фінансового забезпечення бізнесу 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Фінансове забезпечення бізнесу – це  
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а) можливість забезпечення діяльності суб’єкта 

господарювання  необхідними  фінансовими  ресурсами 

б) процес забезпечення діяльності суб’єкта господарювання 

необхідними фінансовими  ресурсами  різними  методами,  з  

використанням  різних інструментів 

в) сукупність заходів та умов, що сприяють сталому розвитку 

підприємства шляхом покриття витрат підприємства 

фінансовими ресурсами залежно від розміру виробництва та 

фінансового становища  

г) сукупність конкретних форм та методів залучення та 

використання ресурсів 

д) основний  вид  ресурсів,  з  яким  працюють  банки 

2. До завдань фінансового забезпечення бізнесу належать 

а) фінансування поточної виробничо-господарської діяльності 

б) пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 

рентабельності та платоспроможності 

в) виконання фінансових зобов'язань перед іншими суб'єктами 

підприємництва, бюджетом, банками 

г) контроль за ефективним, цільовим розподілом та 

використанням фінансових ресурсів 

д) забезпечення реалізації фінансової стратегії підприємства,  

конкурентоспроможності  та  ефективності господарської  

діяльності 

3.  За розміром суб’єктів бізнесу фінансове забезпечення 

поділяється на  

а) мікробізнесу, малого бізнесу, середнього бізнесу, великого 

бізнесу 

б) господарських товариств, приватних підприємств, 

державних підприємств, кооперативів 

в) використання власного капіталу, кредитування або 

залучення капіталу, зовнішнє фінансування 

г) власне, залучене 

д) державне, приватне 

4. Залежно від джерел фінансування фінансове забезпечення 

поділяється на  

а) мікробізнесу, малого бізнесу, середнього бізнесу, великого 

бізнесу 
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б) господарських товариств, приватних підприємств, 

державних підприємств, кооперативів 

в) використання власного капіталу, кредитування або 

залучення капіталу, зовнішнє фінансування 

г) власне, залучене 

д) державне, приватне 

5. За організаційно-правовою формою фінансове забезпечення 

поділяється на  

а) мікробізнесу, малого бізнесу, середнього бізнесу, великого 

бізнесу 

б) господарських товариств, приватних підприємств, 

державних підприємств, кооперативів 

в) використання власного капіталу, кредитування або 

залучення капіталу, зовнішнє фінансування 

г) власне, залучене 

д) державне, приватне 

6. Фінансове забезпечення може бути здійснено за рахунок 

таких методів 

а) самофінансування 

б) кредитування 

в) інвестування 

г) факторинг  

д) амортизаційні відрахування 

7. Інструментами кредитування є   

а) виручка від реалізації продукції 

б) кредиторська заборгованість 

в) страхові відшкодування  

г) пільги з оподаткування 

д) емісія цінних паперів 

8. Інструментами страхування є  

а) виручка від реалізації продукції 

б) кредиторська заборгованість 

в) страхові відшкодування  

г) пільги з оподаткування 

д) емісія цінних паперів 

9. Інструментами самофінансування є 

а) виручка від реалізації продукції 
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б) кредиторська заборгованість 

в) страхові відшкодування  

г) пільги з оподаткування 

д) емісія цінних паперів 

10. Інструментами інвестування є  

а) виручка від реалізації продукції 

б) кредиторська заборгованість 

в) страхові відшкодування  

г) пільги з оподаткування 

д) емісія цінних паперів 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3 

Тема: Управління фінансовим забезпеченням 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття механізму управління фінансовим забезпеченням 

бізнесу.  

2. Методи управління фінансовим забезпеченням бізнесу. 

3. Об’єкти та суб’єкти управління фінансовим забезпеченням 

бізнесу. 

4. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 

фінансовим забезпеченням бізнесу 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Основними завданнями управління фінансовим 

забезпеченням є 

а) забезпечення умов для адаптації діяльності цих структур із 

загальними принципами діяльності вищого ланки 

б) зіставлення структури витрат виробництва та обігу 

в) вивчення внутрішнього і зовнішнього ринків праці та його 

сегментів 

г)  визначення рівня собівартості в підприємницьких 

структурах 

д) сукупність форм, що відображають фінансові результати 

2. До основних характеристик управління фінансовим 

забезпеченням належать  
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а) формування джерел фінансування активів підприємства 

б) участь у розподільчій політиці підприємства 

в) формування ефективного фінансового механізму 

г) забезпечення стійкості зростання виробничого потенціалу 

д) визначення рівня собівартості в підприємницьких 

структурах 

3. До завдань фінансового забезпечення бізнесу належать 

а) фінансування поточної виробничо-господарської діяльності 

б) пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 

рентабельності та платоспроможності 

в) виконання фінансових зобов'язань перед іншими суб'єктами 

підприємництва, бюджетом, банками 

г) контроль за ефективним, цільовим розподілом та 

використанням фінансових ресурсів 

д) забезпечення реалізації фінансової стратегії підприємства,  

конкурентоспроможності  та  ефективності господарської  

діяльності 

4. До суб’єктів управління фінансовим забезпечення належать  

а) державні органи 

б) фінансові органи 

в) податкові органи 

г) постачальники 

д) постійні клієнти 

5. Процес управління фінансовим забезпеченням бізнесу 

включає такі  етапи 

а) планування, прийняття рішень, реалізація рішень, контроль, 

аналіз відхилень 

б) прийняття рішень, реалізація рішень, контроль, аналіз 

відхилень 

в) планування, прийняття рішень, реалізація рішень, аналіз 

відхилень 

г) планування, прийняття рішень, контроль, аналіз відхилень 

д) планування, реалізація рішень, контроль, аналіз відхилень 

6. До функцій інформаційно-аналітичного забезпечення 

управління фінансовим забезпеченням бізнесу належать  

а) комунікативна, релевантна, аналітична, прогнозна 

б) соціальна, релевантна, аналітична, прогнозна 



11 

 

в) комунікативна, мотиваційна, аналітична, прогнозна 

г) комунікативна, релевантна, аналітична, мотиваційна 

д) стимулююча, релевантна, аналітична, прогнозна 

7. Аналітична складова  управління фінансовим 

забезпеченням бізнесу складається з  

а) внутрішньої та зовнішньої 

б) аналітичної та релевантної 

в) аналітичної та внутрішньої 

г) зовнішньої та аналітичної 

д) внутрішньої та релевантної 

8. Інформаційна складова  управління фінансовим 

забезпеченням бізнесу складається з  

а) внутрішньої та зовнішньої 

б) аналітичної та релевантної 

в) аналітичної та внутрішньої 

г) зовнішньої та аналітичної 

д) внутрішньої та релевантної 

9. До завдань фінансового забезпечення бізнесу належать 

а) фінансування поточної виробничо-господарської діяльності 

б) пошук резервів збільшення доходів, прибутку, підвищення 

рентабельності та платоспроможності 

в) виконання фінансових зобов'язань перед іншими суб'єктами 

підприємництва, бюджетом, банками 

г) контроль за ефективним, цільовим розподілом та 

використанням фінансових ресурсів 

д) забезпечення реалізації фінансової стратегії підприємства,  

конкурентоспроможності  та  ефективності господарської  

діяльності 

10. Фінансове забезпечення бізнесу – це  

а) можливість забезпечення діяльності суб’єкта 

господарювання  необхідними  фінансовими  ресурсами 

б) процес забезпечення діяльності суб’єкта господарювання 

необхідними фінансовими  ресурсами  різними  методами,  з  

використанням  різних інструментів 

в) сукупність заходів та умов, що сприяють сталому розвитку 

підприємства шляхом покриття витрат підприємства 
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фінансовими ресурсами залежно від розміру виробництва та 

фінансового становища  

г) сукупність конкретних форм та методів залучення та 

використання ресурсів 

д) основний  вид  ресурсів,  з  яким  працюють  банки 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4 

Тема: Статутний, пайовий та резервний  капітал, як 

джерела фінансового забезпечення бізнесу 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття та джерела формування статутного капіталу. 

2. Вимоги до розміру статутного капіталу юридичних осіб. 

3. Резервний капітал, його види та джерела формування. 

4. Формування та облік пайового капіталу. 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної 

особи міститься інформація про 

а) назву юридичної особи 

б) місцезнаходження юридичної особи 

в) розмір статутного фонду 

г) органи управління 

д) трудовий колектив юридичної особи 

2. Структурними елементами статуту підприємства є 

а) зовнішньоекономічна діяльність 

б) загальні положення, основні цілі та напрями діяльності 

в) трудовий колектив  

г) права підприємства та його майно 

д) національність засновників 

3. Статутний фонд – це 

а) частина чистого прибутку 

б) частина резервного фонду 

в) внески засновників (учасників) у грошовій, матеріальній та 

нематеріальній формах 

г) відрахування на соціальні заходи 
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д) частина чистого доходу 

4. Мінімальний розмір статутного капіталу для акціонерних 

товариств становить не менше 

а) 1250 мінімальних заробітних плат на момент створення 

товариства 

б) 1260 мінімальних заробітних плат на момент створення 

товариства 

в) 100 мінімальних заробітних плат на момент створення 

товариства 

г) 150 мінімальних заробітних плат на момент створення 

товариства 

д) 50 мінімальних заробітних плат на момент створення 

товариства 

5. Статутним капіталом може бути 

а) гроші 

б) цінні папери 

в) нерухомість та інше майно 

г) майнові права на інтелектуальну власність 

д) чистий прибуток 

6. Резервний капітал – це  

а) сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку 

б) частина резервного фонду 

в) внески засновників (учасників) у грошовій, матеріальній та 

нематеріальній формах 

г) відрахування на соціальні заходи 

д) частина чистого доходу 

7. Резервний капітал може використовуватися на такі цілі 

а) покриття збитків 

б) реєстрацію бізнесу 

в) виплата боргів 

г) виплата дивідендів 

д) виплата заробітної плати 

8. Пайовий капітал – це  

а) сукупність коштів фізичних та юридичних осіб, 

добровільно розміщених у товаристві для здійснення його 

господарської діяльності 
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б) внески засновників (учасників) у грошовій, матеріальній та 

нематеріальній формах  

в) частина чистого прибутку  

г) відрахування на соціальні заходи 

д) сума резервів, сформованих за рахунок чистого прибутку  

9. Пай – це  

а) частина чистого прибутку 

б) частина резервного фонду 

в) внески засновників (учасників) у грошовій, матеріальній та 

нематеріальній формах 

г) відрахування на соціальні заходи 

д) частка капіталу добровільного об’єднання, що дає 

пайовикам низку прав, близьких до корпоративних  

10. Мінімальний розмір статутного капіталу для товариств з 

обмеженою відповідальністю встановлюється  

а) в межах 1250 мінімальних заробітних плат на момент 

створення товариства 

б) засновниками самостійно 

в) в межах 100 мінімальних заробітних плат на момент 

створення товариства 

г) в межах 150 мінімальних заробітних плат на момент 

створення товариства 

д) в межах 50 мінімальних заробітних плат на момент 

створення товариства 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5 

Тема: Доходи та прибутки у бізнесі  
 

Питання для обговорення 

1. Поняття витрат та їх групування.  

2. Методи обліку доходу від реалізації. 

3. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних 

зобов’язань. 

4. Прибуток як економічна категорія. 

5. Планування прибутку.  
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Тестові завдання для самоконтролю 

1. У собівартість продукції включають 

а) вартість сировини 

б) витрати на відрядження 

в) заробітну плату директора 

г) заробітну плату бухгалтера 

д) освітлення та зв’язок адміністративних приміщень 

2. Постійні витрати – це 

а) витрати, загальна сума яких змінюється пропорційно зміні 

обсягів виробництва 

б) витрати, сума яких не змінюється при зміні обсягів 

виробництва 

в) витрати, які залежать від прийняття управлінського рішення 

г) витрати, які не залежать від прийняття управлінського 

рішення 

д) втрачена вигода 

3. Валовий дохід – це  

а) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

б) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

в) прибуток від продажу продукції та надання послуг, 

реалізації інших цінностей і нематеріальних активів 

д) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 

е) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу 

4. Чистий дохід – це 

а) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

б) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

в) прибуток від продажу продукції та надання послуг, 

реалізації інших цінностей і нематеріальних активів 

г) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 
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д) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу 

5. Чистий прибуток – це  

а) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

б) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

в) прибуток від продажу продукції та надання послуг, 

реалізації інших цінностей і нематеріальних активів 

г) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 

д) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу 

6. Загальний прибуток – це  

а) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

б) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

в) прибуток від продажу продукції та надання послуг, 

реалізації інших цінностей і нематеріальних активів 

г) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 

д) збільшення активу або зменшення зобов’язання, що 

зумовлює зростання власного капіталу 

7. Фінансовий результат – це  

а) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

б) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

в) прибуток від продажу продукції та надання послуг, 

реалізації інших цінностей і нематеріальних активів 

г) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 

д) різниця між доходами та витратами підприємства 

8. Рентабельність – це  
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а) відносний показник інтенсивності виробництва, який 

характеризує рівень прибутковості відповідних складових 

процесу виробництва або сукупних витрат підприємства 

б) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

в) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

г) прибуток від продажу продукції та надання послуг, 

реалізації інших цінностей і нематеріальних активів 

д) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 

9. Прибуток від операційної діяльності – це  

а) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

б) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

в) прибуток від продажу продукції та надання послуг, 

реалізації інших цінностей і нематеріальних активів 

г) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 

д) сума валового прибутку та інших операцій них доходів за 

мінусом адміністративних витрат, витрат на збут продукції, 

виконання робіт, надання послуг та інших операційних витрат 

10. Прибуток від звичайної діяльності – це  

а) сума прибутку від операційної діяльності, доходів від участі 

в капіталі, фінансових та інших доходів за мінусом витрат від 

участі в капіталі, фінансових та інших витрат 

б) частина загального прибутку після сплати з нього 

відповідних податків і платежів у бюджет 

в) частина вартості продукту, яка залишається після 

відшкодування витрат живої і уречевленої праці 

г) частина вартості валової продукції за вирахуванням 

матеріально-грошових витрат 

д) сума валового прибутку та інших операцій них доходів за 

мінусом адміністративних витрат, витрат на збут продукції, 

виконання робіт, надання послуг та інших операційних витрат 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 

Тема: Амортизаційні відрахування 

 

Питання для обговорення 

1. Суть і призначення амортизації. 

2. Принципи нарахування амортизації. 

3. Методи нарахування амортизації. 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Систематичний розподіл вартості необоротних активів, що 

амортизується – це  
а) валовий дохід 

б) виручка від реалізації продукції 

в) маркетингова діяльність 

г) амортизаційні відрахування 

д) амортизація 

2. Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 

очікує отримати від реалізації необоротних активів після 

закінчення строку їх корисного використання, за вирахуванням 

витрат, пов'язаних із продажом – це  

а) первісна вартість 

б) ліквідаційна вартість 

в) відновлювальна вартість 

г) реальна вартість 

д) ринкова вартість 

3. Вартість відтворення основних засобів у сучасних умовах і 

дійсних цінах, з урахуванням їх переоцінки на підставі 

морального й фізичного зносу – це 

а) первісна вартість 

б) ліквідаційна вартість 

в) відновлювальна вартість 

г) реальна вартість 

д) ринкова вартість 

4. Сума, за якою здійснюють обмін активу або оплачують 

зобов'язання в результаті операції між обізнаними, 

зацікавленими та незалежними сторонами – це 

а) первісна вартість 
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б) ліквідаційна вартість 

в) відновлювальна вартість 

г) реальна вартість 

д) справедлива вартість основних засобів 

5. Вартість основних засобів, яка збільшується на суму витрат, 

пов'язаних з поліпшенням об'єкта, що призводить до збільшення 

майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від 

використання об'єкта – це 

а) первісна вартість 

б) ліквідаційна вартість 

в) відновлювальна вартість 

г) реальна вартість 

6.  Витрати підприємства,  нараховані на виробничі необоротні 

активи, включають у собівартість продукції, робіт, послуг – це  

а) відрахування до резерву 

б) бюджетні відрахування 

в) соціальні відрахування 

г) валові відрахування 

д) амортизаційні відрахування 

7. Метод зменшення залишкової вартості  

а) застосовується до тих основних засобів, які мають 

максимальну віддачу на початку строку їх корисної експлуатації 

б) зводиться до визначення кумулятивного коефіцієнту та 

річної суми амортизації 

в) здійснюється на основі сумарного виробітку об'єкта за 

період його експлуатації  

г) передбачає здійснення капітальних вкладень виключно за 

рахунок власних (внутрішніх) джерел 

д) здійснюється, як правило, з використанням коштів 

фінансових установ на принципах платності, терміновості, 

забезпеченості тощо, й переважно передбачає вкладанням коштів 

в реальні об’єкти з високою нормою прибутковості 

капіталовкладень 

8. Кумулятивний метод 

а) застосовується до тих основних засобів, які мають 

максимальну віддачу на початку строку їх корисної експлуатації 
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б) зводиться до визначення кумулятивного коефіцієнту та 

річної суми амортизації 

в) здійснюється на основі сумарного виробітку об'єкта за 

період його експлуатації  

г) передбачає здійснення капітальних вкладень виключно за 

рахунок власних (внутрішніх) джерел 

д) здійснюється, як правило, з використанням коштів 

фінансових установ на принципах платності, терміновості, 

забезпеченості тощо, й переважно передбачає вкладанням коштів 

в реальні об’єкти з високою нормою прибутковості 

капіталовкладень 

9. Виробничий метод 

а) застосовується до тих основних засобів, які мають 

максимальну віддачу на початку строку їх корисної експлуатації 

б) зводиться до визначення кумулятивного коефіцієнту та 

річної суми амортизації 

в) здійснюється на основі сумарного виробітку об'єкта за 

період його експлуатації  

г) передбачає здійснення капітальних вкладень виключно за 

рахунок власних (внутрішніх) джерел 

д) здійснюється, як правило, з використанням коштів 

фінансових установ на принципах платності, терміновості, 

забезпеченості тощо, й переважно передбачає вкладанням коштів 

в реальні об’єкти з високою нормою прибутковості 

капіталовкладень 

10. Самофінансування 

а) застосовується до тих основних засобів, які мають 

максимальну віддачу на початку строку їх корисної експлуатації 

б) зводиться до визначення кумулятивного коефіцієнту та 

річної суми амортизації 

в) здійснюється на основі сумарного виробітку об'єкта за 

період його експлуатації  

г) передбачає здійснення капітальних вкладень виключно за 

рахунок власних (внутрішніх) джерел 

д) здійснюється, як правило, з використанням коштів 

фінансових установ на принципах платності, терміновості, 

забезпеченості тощо, й переважно передбачає вкладанням коштів 
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в реальні об’єкти з високою нормою прибутковості 

капіталовкладень 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7 

Тема: Кредитування бізнесу 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття та види кредиту. 

2. Порядок отримання кредиту. 

3. Кредитування малого бізнесу. 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Обрати оптимальний варіант поєднання джерел 

фінансування інвестиційного проекту 

а) тільки власні ресурси 

б) позикові кошти 

в) кошти залучені від випуску цінних паперів 

г) власні, та позикові кошти 

д) тільки кредитні кошти 

2. Яким вважається банківський рік при підписанні 

кредитного договору 

а) 360 днів в будь-яких випадках 

б) 365 днів в будь-яких випадках 

в) 360 або 365 днів за умовами договору 

г) 361 день в будь-яких випадках 

д) 366 днів в будь-яких випадках 

3. Чи потрібно робити попереднє повідомлення при зміні 

клієнтом умов кредитного договору 

а) потрібно обов’язково 

б) не потрібно 

в) за бажанням клієнта 

 г) за бажанням банку 

д) за бажанням банку та клієнта 

4. Плата за користування кредитом нараховується 

а) на фактичну суму наданого кредиту 
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б) на суму, обумовлену у кредитній угоді 

в) на фактичну суму використаного кредиту 

г) на суму обумовлену у кредитній лінії 

д) на фактичну суму, обумовлену у кредитній лінії 

5. Пеня за порушення умов кредитного договору 

встановлюється 

а) в процентах річних 

б) в процентах за кожен день порушення 

в) у вигляді фіксованої суми 

г) у вигляді плаваючої суми 

д) в процентах за кожен тиждень порушення 

6. Проведення Акту звірки взаєморозрахунків між банком 

(інвестором) і клієнтом (позичальником) 

а) обов’язково щороку 

б) обов’язково в кінці строку кредитування 

в) за вимогою банку 

г) за вимогою банку або клієнта 

д) за вимогою банку і клієнта 

7. Річна ставка капіталізації, яка не заперечує виплату 

процентів  декілька разів на рік  

а) номінальна ставка процентів 

б) якісна характеристика інвестицій 

в) коефіцієнт загальної ефективності 

г) коефіцієнт порівняльної ефективності 

д) річний економічний ефект 

8. Економічні відносини, які пов’язані з формуванням, 

розподілом, перерозподілом і використанням фондів, грошових 

ресурсів держави, підприємств, населення 

а) номінальна ставка процентів 

б) якісна характеристика інвестицій 

в) коефіцієнт загальної ефективності 

г) фінанси 

д) кредит 

9. Економічні, грошові відносини, які пов’язані з рухом 

тимчасово вільних коштів держави, підприємств, населення 

а) номінальна ставка процентів 

б) якісна характеристика інвестицій 
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в) коефіцієнт загальної ефективності 

г) фінанси 

д) кредит 

10. Платність та забезпеченість – це  

а) реальні інвестиції 

б) фінансові інвестиції 

в) принцип кредитування 

г) матеріальні інвестиції 

д) реінвестиції 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8 

Тема: Інвестування як метод фінансового забезпечення 

бізнесу 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття та структура інвестицій. 

2. Особливості інвестиційної діяльності. 

3. Загальна характеристика суб’єктів інвестиційної діяльності. 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1 Сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і 

держави щодо реалізації інвестицій – це  

а) інвестиційна діяльність 

б) інвестиційна стратегія 

в) інвестиційний портфель 

г) інвестиційний план 

д) інвестування 

2. Система довгострокових цілей інвестиційної діяльності 

підприємства і найбільш ефективні шляхи їх використання – це  

а) інвестиційна діяльність 

б) інвестиційна стратегія 

в) інвестиційний портфель 

г) інвестиційний план 

д) інвестування 
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3. Цілеспрямовано визначена сукупність об’єктів реального і 

фінансового інвестування, призначених для здійснення 

інвестиційної діяльності – це  

а) інвестиційна діяльність 

б) інвестиційна стратегія 

в) інвестиційний портфель 

г) інвестиційний план 

д) інвестування 

4. На етапі створення підприємства об’єктом інвестиційної 

діяльності є 

а) оновлення основних засобів 

б) фінансування оборотних коштів 

в) приріст вартості довгострокових пасивів 

г) залучення активів для формування майна підприємства 

д) погашення кредитів 

 5. У класифікації інвестицій за формами власності 

інвестиційного капіталу виділяють 

а) приватні інвестиції 

б) іноземні інвестиції 

в) непрямі інвестиції 

г) реальні інвестиції 

д) прямі інвестиції 

6. У класифікації інвестицій за формами власності 

інвестиційного капіталу виділяють 

а) спекулятивні інвестиції 

б) державні інвестиції 

в) реальні інвестиції 

г) інституційні інвестиції 

д) прямі інвестиції 

7. У класифікації інвестицій за об’єктами вкладення виділяють 

а) спекулятивні інвестиції 

б) державні інвестиції 

в) реальні інвестиції 

г) фінансові інвестиції 

д) прямі інвестиції 

8. У класифікації інвесторів за цілями інвестування виділяють 

а) індивідуальних інвесторів 
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б) іноземних інвесторів 

в) інституційних інвесторів 

г) портфельних інвесторів 

д) прямих інвесторів 

9. У класифікації інвестицій за регіональною приналежністю 

виділяють 

а) спекулятивні інвестиції 

б) державні інвестиції 

в) реальні інвестиції 

г) іноземні інвестиції 

д) прямі інвестиції 

10. У класифікації інвестицій за характером участі в 

інвестиційному процесі виділяють 

а) спекулятивні інвестиції 

б) державні інвестиції 

в) реальні інвестиції 

г) іноземні інвестиції 

д) прямі інвестиції 

 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9 

Тема: Лізинг як метод фінансового забезпечення бізнесу 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття та види лізингу. 

2. Види лізингових операцій. 

3. Лізингова угода та порядок її укладання. 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Спосіб відновити оборотний капітал постачальника за 

рахунок залучення сторонніх коштів 

а) лізинг 

б) факторинг 

в) інвестування 

г) кредитування 

д) аутсорсинг 
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2. Договір лізингу, в результаті укладення якого 

лізингоотримувач за своїм замовленням одержує в платне 

користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, що не 

менше терміну, протягом якого амортизується 60% вартості 

об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору 

а) фінансовий лізинг 

б) оперативний лізинг 

в) факторинг 

г) банківський кредит 

д) овердрафт 

3. Договір лізингу, в результаті укладення якого 

лізингоотримувач за своїм замовленням одержує в платне 

користування від лізингодавця об’єкт лізингу на термін, що 

менший від терміну, протягом якого амортизується 90% вартості 

об’єкта лізингу, визначеної в день укладення договору 

а) фінансовий лізинг 

б) оперативний лізинг 

в) факторинг 

г) банківський кредит 

д) овердрафт 

4. Якщо виробник устаткування самостійно здає його в оренду 

без посередництва лізингової компанії – це  

а) прямий лізинг 

б) непрямий лізинг 

в) поворотний лізинг 

г) компенсаційний лізинг 

д) чистий лізинг 

5. Все обслуговування майна бере не себе лізингоотримувач – 

це  

а) прямий лізинг 

б) непрямий лізинг 

в) поворотний лізинг 

г) компенсаційний лізинг 

д) чистий лізинг 

6. В рахунок лізингових платежів лізингоотримувач поставляє 

лізингодавцю продукцію, що вироблена на орендованому 

устаткуванні, в обумовлених розмірах – це  
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а) прямий лізинг 

б) непрямий лізинг 

в) поворотний лізинг 

г) компенсаційний лізинг 

д) чистий лізинг 

7. Лізингоотримувач у рамках загальної угоди може оформити 

«лізингову» лінію, за якою він у разі необхідності одержує 

додаткове устаткування без укладення щоразу нового контракту 

– це  

а) прямий лізинг 

б) непрямий лізинг 

в) поворотний лізинг 

г) генеральний лізинг 

д) чистий лізинг 

8. Середньостроковий лізинг терміном від 1 до 5 років – це  

а) хайринг 

б) прямий лізинг 

в) непрямий лізинг 

г) поворотний лізинг 

д) генеральний лізинг 

9. Лізинг, який передбачає, що в рахунок лізингових платежів 

лізингоотримувач поставляє лізингодавцю продукцію, що 

вироблена на орендованому устаткуванні, в обумовлених 

розмірах – це  

а) хайринг 

б) прямий лізинг 

в) непрямий лізинг 

г) поворотний лізинг 

д) компенсаційний лізинг 

10. Лізинг, який припускає обов’язкове технічне 

обслуговування устаткування, його ремонт, страхування та інші 

операції з боку лізингодавця, що входить в орендну плату – це  

а) хайринг 

б) прямий лізинг 

в) непрямий лізинг 

г) поворотний лізинг 

д) лізинг з обслуговуванням 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 

Тема: Факторинг як метод фінансового забезпечення 

бізнесу 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття та види факторингу. 

2. Переваги та недоліки факторингу.  

3. Відмінність факторингу від кредиту. 

4. Договір факторингу та порядок його укладання.  

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Комісійна операція, при якій клієнт переуступає 

дебіторську заборгованість факторинговій компанії з метою 

миттєвого отримання більшої частини платежу, гарантії повного 

погашення заборгованості, зниження витрат по веденню рахунків 

– це  

а) лізинг 

б) факторинг 

в) інвестування 

г) кредитування 

д) аутсорсинг 

2. Спосіб відновити оборотний капітал постачальника за 

рахунок залучення сторонніх коштів 

а) лізинг 

б) факторинг 

в) інвестування 

г) кредитування 

д) аутсорсинг 

3. Продавець, що відпустив товари (виконав роботи, послуги) 

з відстрочкою платежу і передає право вимоги заборгованості за 

них фактору – це  

а) клієнт 

б) кредитор 

в) покупець 

г) дебітор 

д) боржник 
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4. Компанія, якій відвантажила продукцію (товари) або 

виконала роботи (послуги) з умовою оплати за них через певний 

термін 

а) клієнт 

б) кредитор 

в) покупець 

г) дебітор 

д) боржник 

5. Контрагент кредитора, який постачає йому матеріали 

(товари) або виконує роботи 

а) клієнт 

б) кредитор 

в) покупець 

г) дебітор 

д) постачальник 

6. Компанія, що надає послугу факторингу 

а) клієнт 

б) кредитор 

в) покупець 

г) дебітор 

д) факторингова компанія 

7. Коли банк (факторингова компанія) не приймає на себе 

ризики невиконання контракту покупцем – це  

а) факторинг без регресу 

б) факторинг з регресом 

в) відкритий факторинг 

г) закритий факторинг 

д) внутрішній факторинг 

8. Коли банк приймає на себе всі ризики по угоді – це  

а) факторинг без регресу 

б) факторинг з регресом 

в) відкритий факторинг 

г) закритий факторинг 

д) внутрішній факторинг 

9. Коли продавець повідомляє покупцю про те, що право 

вимоги оплати за угодою купівлі-продажу передано фактору, і 
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платіж покупець повинен здійснювати на адресу факторингової 

компанії – це  

а) факторинг без регресу 

б) факторинг з регресом 

в) відкритий факторинг 

г) закритий факторинг 

д) внутрішній факторинг 

10. Коли покупця не інформують про участь в угоді третьої 

сторони – це  

а) факторинг без регресу 

б) факторинг з регресом 

в) відкритий факторинг 

г) закритий факторинг 

д) внутрішній факторинг 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11 

Тема: Венчурне фінансування 

 

Питання для обговорення 

1. Суть венчурного капіталу. 

2. Джерела венчурного фінансування.  

3. Організаційні форми венчурного капіталу. 

 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Фінансування, поєднане з підвищеним ризиком та 

характерне для проектів, пов'язаних з вкладенням в нову техніку, 

технологію, освоєння нових видів виробництв – це 

а) державне 

б) венчурне 

в) власне 

г) приватне 

д) комунальне  
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2. Комерційні фінансові організації, метою яких є 

акумулювання фінансових коштів та інвестування їх в найбільш 

цікаві проекти з метою отримання прибутку – це  

а) корпорації  

б) асоціації 

в) концерни 

г) венчурні фонди 

д) інвестиційні фонди 

3. Довгострокові прямі інвестиції пайового характеру, що 

вкладаються на 3-7 років індивідуальними та інституційними 

інвесторами – це  

а) портфельні інвестиції  

б) реальні інвестиції 

в) фінансові інвестиції 

г) короткострокові інвестиції 

д) венчурний капітал 

4. Малі підприємства, які є надзвичайно рухливими і 

мобільними структурами, що характеризуються високою 

інноваційною активністю – це  

а) акціонерні товариства  

б) асоціації 

в) комунальні підприємства 

г) приватні підприємства 

д) венчурні фірми 

5. Венчурне фінансування має наступні особливості 

а) ризикові інвестори не тільки фінансують стартапи, а й 

беруть активну участь в управлінні інноваційною компанією, 

надають кадрову допомогу, консультативну, маркетингову 

підтримку, сприяють випуску та розміщенню акцій 

б) венчурний капітал, на відміну від традиційного, 

концентрується в найбільш прогресивних сферах науково-

технічного розвитку, адже незважаючи на великі ризики 

в) інноваційні проекти починають приносити дохід через 3-5 

років 

г) важливим аспектом венчурного інвестування є те, що кошти 

можуть надаватися без будь-яких гарантій з боку компанії, що 

впроваджує нові технології 
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д) забезпечується шляхом реалізації інвестиційних проектів і 

проведення операцій з корпоративними правами та іншими 

видами майнових та інтелектуальних цінностей 

6. Головними проблемами, які перешкоджають активному 

розвитку венчурного фінансування в Україні є 

а) корупція 

б) монополізація ринків та захоплення влади олігархами 
в) інституційні проблеми 

г) нестабільний валютний ринок 

д) простота законодавства 

7. Посередник між синдикованими "колективними" 

інвесторами і підприємцем – це  

а) клієнт 

б) кредитор 

в) покупець 

г) дебітор 

д) венчурний капіталіст 

8. Довгостроковий, ризиковий капітал, що інвестується в акції 

нових і швидкозростаючих компаній з метою отримання 

великого прибутку після реєстрації акцій цих компаній на 

фондовій біржі – це  

а) портфельні інвестиції  

б) реальні інвестиції 

в) фінансові інвестиції 

г) короткострокові інвестиції 

д) венчурний капітал 

9. Фонди, які інвестують капітал в середні і крупні 

підприємства з метою підвищення їх ефективності і подальшого 

зростання – це  

а) корпорації  

б) асоціації 

в) концерни 

г) венчурні фонди 

д) фонди прямих приватних інвестицій 

10. Форма прямого інвестування в малі та середні 

підприємства, основною діяльністю яких є проведення дослідно-



33 

 

конструкторських досліджень і розробка нових наукоємних ідей, 

які можна застосувати на практиці – це  

а) корпорація 

б) асоціація 

в) концерн 

г) венчурний фонд 

д) венчурний бізнес 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12 

Тема: Страхування як метод фінансового забезпечення 

бізнесу 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття страхування. 

2. Страхові відшкодування.  

3. Страхування активів. 

 

 

Тестові завдання для самоконтролю 

1. Визначена договором страхування частина збитків, яка в 

разі страхового випадку не підлягає відшкодуванню страховиком 

– це  

а) франшиза 

б) застава 

в) пеня 

г) штраф 

д) роялті  

2. Документ, за яким оформляється передача страхувальником 

страховику, що виплатив страхове відшкодування, прав на 

стягнення збитку з третіх (винних) осіб або інше розпорядження 

майном (його часткою) у межах виплаченої суми – це  

а) суброгація 

б) контрибуція 

в) франчайзинг 

г) лізинг 

д) факторинг 
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3. Право страховика звернутися до інших страховиків, які за 

проданими полісами несуть відповідальність перед одним і тим 

самим конкретним страхувальником, з пропозицією розділити 

витрати з відшкодування збитків – це  

а) суброгація 

б) контрибуція 

в) франчайзинг 

г) лізинг 

д) факторинг 

4. Функція, яка полягає у передаванні страховику за певну 

плату матеріальної відповідальності за наслідки ризику, 

зумовленого подіями, перелік яких передбачено чинним 

законодавством або договором страхування – це  

а) заощадження коштів 

б) превентивна 

в) контрольна 

г) інвестиційна 

д) ризикова 

5. Функція, яка полягає у накопиченні коштів страхувальника 

його внесками і, у випадку відсутності страхових подій за час дії 

такого договору, поверненні заощаджуваних коштів 

страхувальнику – це  

а) заощадження коштів 

б) превентивна 

в) контрольна 

г) інвестиційна 

д) ризикова 

6. Функція, яка полягає у фінансуванні заходів для запобігання 

страхової події або мінімізації збитків, відповідно до умов 

договору страхування – це  

а) заощадження коштів 

б) превентивна 

в) контрольна 

г) інвестиційна 

д) ризикова 

7. Функція, яка виражає властивість страхування до строго 

цільового використання коштів – це  
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а) заощадження коштів 

б) превентивна 

в) контрольна 

г) інвестиційна 

д) ризикова 

8. Функція, яка полягає в тому, що страхування забезпечує 

поліпшення стану грошового обігу, підвищення купівельної 

спроможності національної4 валю ти, збільшення інвестиційних 

можливостей країни – це  

а) заощадження коштів 

б) превентивна 

в) контрольна 

г) інвестиційна 

д) ризикова 

9. Функція, яка полягає у накопиченні страховиком певного 

капіталу, достатнього для забезпечення покриття збитків, що 

виникли у страхувальника внаслідок стихійного лиха, нещасного 

випадку або спричинених іншою страховою подією – це  

а) заощадження коштів 

б) превентивна 

в) контрольна 

г) інвестиційна 

д) ризикова 

10. Фонд, який створюється у формі резерву матеріальних і 

грошових засобів для покриття збитків, спричинених 

несприятливими чи ризиковими подіями – це  

а) статутний 

б) страховий 

в) пайовий 

г) страховий 

д) резервний 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13 

Тема: Державне фінансування як метод фінансового 

забезпечення бізнесу 
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Питання для обговорення 

1. Пряме державне фінансування. 

2. Пільгове кредитування. 

3. Субсидування. 

 

 

Тестові завдання для самоконтролю 
 

1. Основними видами фінансової державної підтримки є  

а) часткова компенсація відсоткових ставок за кредитами, що 

надаються на реалізацію проектів суб’єктів малого і середнього 

підприємництва 

б) надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і 

середнього підприємництва 

в) надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для 

започаткування і ведення власної справи 

г) компенсація видатків на розвиток кооперації між 

суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими 

підприємствами 

д) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку 

та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що 

відповідають критеріям, встановленим у податковому 

законодавстві 

2. Основними видами фінансової державної підтримки є  

а) удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в 

цілях оподаткування 

б) надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і 

середнього підприємництва 

в) надання кредитів, у тому числі мікрокредитів, для 

започаткування і ведення власної справи 

г) компенсація видатків на розвиток кооперації між 

суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими 

підприємствами 

д) запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку 

та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що 

відповідають критеріям, встановленим у податковому 

законодавстві 
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3. Компенсація видатків на розвиток кооперації між 

суб’єктами малого і середнього підприємництва та великими 

підприємствами – це  

а) вид державної підтримки 

б) напрям державної підтримки 

в) інструмент державної підтримки 

г) форма державної підтримки 

д) метод державної підтримки 

4. Запровадження спрощеної системи оподаткування, обліку 

та звітності для суб’єктів малого підприємництва, що 

відповідають критеріям, встановленим у податковому 

законодавстві – це 

а) вид державної підтримки 

б) напрям державної підтримки 

в) інструмент державної підтримки 

г) форма державної підтримки 

д) метод державної підтримки 

5. Надання гарантії та поруки за кредитами суб’єктів малого і 

середнього підприємництва – це 

а) вид державної підтримки 

б) напрям державної підтримки 

в) інструмент державної підтримки 

г) форма державної підтримки 

д) метод державної підтримки 

6. Удосконалення та спрощення порядку ведення обліку в 

цілях оподаткування – це 

а) вид державної підтримки 

б) напрям державної підтримки 

в) інструмент державної підтримки 

г) форма державної підтримки 

д) метод державної підтримки 

7. Фінансова або інша підтримка державними органами 

виробництва, переробки, продажу, транспортування, експорту, 

споживання товару, завдяки якій суб'єкт господарсько-правових 

відносин країни експорту одержує пільги (прибутки) – це  

а) субвенція 

б) субсидія 
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в) контрибуція 

г) суброгація 

д) франчайзинг 

8. Надання позик на придбання і впровадження нових 

технологій – це 

а) вид державної підтримки 

б) напрям державної підтримки 

в) інструмент державної підтримки 

г) форма державної підтримки 

д) метод державної підтримки 

9. Фінансова підтримка впровадження енергозберігаючих та 

екологічно чистих технологій – це 

а) вид державної підтримки 

б) напрям державної підтримки 

в) інструмент державної підтримки 

г) форма державної підтримки 

д) метод державної підтримки 

10. Організація підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації кадрів для суб’єктів малого і середнього 

підприємництва – це 

а) вид державної підтримки 

б) напрям державної підтримки 

в) інструмент державної підтримки 

г) форма державної підтримки 

д) метод державної підтримки 

 

3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 
1. Особливості формування фінансових ресурсів. 

2. Поняття фінансового менеджменту. 

3. Формування та облік пайового капіталу. 

4. Статутний капітал акціонерного товариства. 

5. Амортизація основних засобів. 

6. Функції прибутку. 

7. Формування та розподіл прибутку. 
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8. Прогноз фінансових результатів. 

9. Поняття інвестиційного портфеля.  

10. Поняття лізингової угоди. 

11. Договір факторингу. 

12. Факторингові компанії. 

13. Венчурне фінансування. 

14. Системи страхування та франшизи. 

15. Поняття та економічна суть страхових ризиків. 
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