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1. Загальні вказівки до вивчення дисципліни 

 

Дисципліну «Фінансовий бізнес-консалтинг» вивчають 

студенти денної та заочної форм, які навчаються за спеціальністю 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Робота 

студентів над дисципліною розпочинається з вивчення даних 

методичних вказівок. Програмний матеріал рекомендується 

вивчати в тій послідовності, що передбачена тематичним планом 

дисципліни. 

Метою навчальної дисципліни «Фінансовий бізнес-

консалтинг» є формування системи наукових поглядів на 

розроблення стратегій розвитку організації в умовах 

невизначеності та ризику з метою виявлення додаткових джерел 

фінансування, зростання прибутковості бізнесу та оптимізації 

фінансових відносин з клієнтами і кредиторами, суб'єктами 

господарювання, державними органами. 

У процесі вивчення дисципліни вирішуються такі основні 

завдання: 

– формування системи теоретичних знань щодо змісту і 

методик фінансового бізнес-консалтингу; 

– формування умінь із розв’язання завдань фінансового 

бізнес-консалтингу в умовах невизначеності та ризику; 

– розуміння фінансового консультування як виду 

професійної діяльності; 

– знання алгоритму прийняття ефективних управлінських 

рішень у ситуаціях невизначеності та ризику та формування 

фінансової політики організації; 

– оволодіння науковими підходами, практичними 

методами та прийомами прийняття ефективних управлінських 

рішень щодо пошуку джерел фінансових ресурсів, оптимізації 

управління капіталом організації, страхового захисту бізнесу; 

– розуміння умов оптимізації фінансових відносин із 

клієнтами і кредиторами, з суб'єктами господарювання, 

державними органами. 
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Проведення лекційних та практичних занять з даної 

навчальної дисципліни повинно забезпечити такі програмні 

результати діяльності бакалаврів: 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, 

причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, 

у т.ч. бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 

господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, 

банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики 

стану фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти 

державного та ринкового регулювання діяльності в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та 

правильно інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР12. Використовувати професійну аргументацію для 

донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до 

фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно інтерпретувати 

отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та 

критичного мислення у дослідженнях та професійному 

спілкуванні. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань. 

ПР20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення 
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2. Тематичний план самостійної роботи дисципліни для 

студентів денної форми навчання 

№  

з/п 
Тема самостійної роботи 

Короткий зміст 

1. 

Тема 1. Сутність 

фінансового бізнес-

консалтингу 

історія становлення та розвитку консалтингу 

в світі та Україні 

2. 

Тема 2. Процес та 

технологія 

консалтингової 

діяльності 

здатність формувати та оцінювати вимоги до 

професійних компетенцій консультанта, 

здатність визначати особистісні компетенції 

консультанта, здатність обґрунтовувати та 

обирати модель консультаційної діяльності 

3. 

Тема 3. Фінансова 

система та консалтинг 

щодо аспектів 

фінансової безпеки 

вплив фінансової безпеки на консалтинг 

4. 

Тема 4. Фінансовий 

бізнес-консалтинг 

функціонування 

субʼєктів 

господарювання. 

консалтинг щодо оптимізації фінансового 

стану підприємства 

5. 

Тема 5. Антикризовий 

та інвестиційний 

консалтинг. 

здатність надавати консалтингові послуги 

щодо організації пошуку доступних 

інвестиційних ресурсів для реалізації різних 

інвестиційних проектів; здатність 

аналізувати інвестиційні ресурси на предмет 

співвідношення ціна-доступність-обсяг. 

6. 

Тема 6. Консалтинг 

щодо оптимізації 

оподаткування 

організаційні етапи та інформаційне 

забезпечення податкового консалтингу 

7. 

Тема 7. Фінансовий 

бізнес-консалтинг 

щодо використання 

інструментів 

фінансового ринку. 

порядок здійснення фінансового бізнес-

консалтингу щодо кредитно-банківської 

системи, ринку цінних паперів та фондової 

біржі. 

8. 

Тема 8. Фінансовий 

бізнес-консалтинг в 

умовах 

інтернаціоналізації 

фінансової сфери. 

здатність надавати консалтингові послуги в 

умовах невизначеності та ризиків 
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3. Завдання до виконання практичних занять 

 

3.1. Тема 1. Сутність фінансового бізнес-консалтингу 

 

Питання для обговорення: 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг як вид послуг. 

2. Фінанси. Функції фінансів. Фінансові відносини. 

Інтереси субʼєктів фінансових відносин. 

3. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах невизначеності 

та ризику. 

 

Тестові завдання: 

1. Функціями фінансів є: 

а) соціальна, забезпечуюча; 

б) фіскальна, розподільча, регулююча; 

в) контрольна, економічна, стимулююча; 

г) розподільча, відтворювальна; 

д) розподільча, контрольна. 

2. Обʼєктивними передумовами функціонування фінансів 

є: 

а) товарно-грошові відносини, існування держави, дія 

економічних законів; 

б) існування держави, дія закону вартості, потреби 

розширеного відтворення; 

в) економічний розвиток суспільства, дія економічних 

законів, потреби розширеного відтворення; 

г) товарно-грошові відносини, дія економічних законів; 

д) економічні відносини, повʼязані з виробництвом і 

реалізацією продукції. 

3. Суть розподільчої функції охоплює: 

а) контроль за розподілом і перерозподілом валового 

внутрішнього продукту та національного доходу; 

б) розподіл і перерозподіл валового внутрішнього продукту 

та національного доходу; 

в) розподіл і перерозподіл матеріальних та трудових 

ресурсів; 

г) розмежування доходів між ланками бюджетної системи; 
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д) створення централізованих і децентралізованих фондів. 

4. Первинний розподіл ВВП – це: 

а) розподіл доданої вартості та формування первинних 

доходів субʼєктів розподілу; 

б) створення централізованих і децентралізованих фондів; 

в) перерозподіл доходів між сферами матеріального і 

нематеріального виробництва, галузями, територіями, верствами 

населення через бюджетну систему; 

г) контроль за розподілом і перерозподілом валового 

внутрішнього продукту та національного доходу; 

д) серед наведених немає правильної відповіді. 

5. Суть контрольної функції фінансів полягає у: 

а) контролі за ефективністю використання банківського 

кредиту; 

б) контролі за формуванням централізованих фондів 

грошових коштів; 

в) тому, що фінанси виступають інструментом контролю за 

формуванням і використанням доходів субʼєктів фінансових 

відносин; 

г) контролі за доходами юридичних осіб; 

д) серед переліченого немає правильної відповіді. 

6. Фінансовий консультант (оцінювач бізнесу) – це 

фахівець, який: 

а) здійснює всебічне дослідження діяльності компанії 

клієнта, її фінансового стану і становища на ринку; 

б) проводить ризик-аудит діяльності організації, оцінку 

ризиків кредитних портфелів, перевірку кредитних досьє клієнта; 

в) здійснює діяльність, що полягає у визначенні у 

грошовому вираженні вартості бізнесу загалом, окремих активів, 

обʼєктів інтелектуальної власності; 

г) здійснює контроль за доходами юридичних осіб; 

д) серед наведених немає правильної відповіді. 

7. Фінансовий консультант (аналітик) – це фахівець, який: 

а) здійснює всебічне дослідження діяльності компанії 

клієнта, її фінансового стану і становища на ринку; 

б) проводить ризик-аудит діяльності організації, оцінку 

ризиків кредитних портфелів, перевірку кредитних досьє клієнта; 
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в) здійснює діяльність, що полягає у визначенні у 

грошовому вираженні вартості бізнесу загалом, окремих активів, 

обʼєктів інтелектуальної власності;  

г) здійснює контроль за доходами юридичних осіб; 

д) серед зазначених немає правильної відповіді. 

8. Фінансовий консультант (ризик-аналітик) – це фахівець, 

який: 

а) здійснює всебічне дослідження діяльності компанії 

клієнта, її фінансового стану і становища на ринку; 

б) проводить ризик-аудит діяльності організації, оцінку 

ризиків кредитних портфелів, перевірку кредитних досьє клієнта; 

в) здійснює діяльність, що полягає у визначенні у 

грошовому вираженні вартості бізнесу загалом, окремих активів, 

обʼєктів інтелектуальної власності; 

г) здійснює контроль за доходами юридичних осіб; 

д) серед перерахованого немає правильної відповіді. 

9. Фінансовий бізнес-консалтинг не спрямований на 

вирішення таких поточних завдань: 

а) забезпечення збалансованості надходження грошових 

коштів; 

б) забезпечення платоспроможності та ліквідності 

підприємства; 

в) забезпечення достатнього рівня рентабельності і 

продажів за рахунок гнучкої цінової політики і зниження витрат; 

г) забезпечення оптимізації технології виробництва товарів 

та послуг; 

д) серед наведеного немає правильної відповіді. 

10. Фінансовий бізнес-консалтинг не спрямований на 

вирішення таких стратегічних завдань: 

а) максимізацію прибутку підприємства; 

б) забезпечення інвестиційної привабливості підприємства; 

в) забезпечення фінансової стійкості у довгостроковому 

періоді; 

г) сплату максимальних податків; 

д) серед перерахованих немає правильної відповіді. 

11. Основними підходами до визначення консалтингу є: 

а) науковий, інфраструктурний, підприємницький; 
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б) предметний, професійний та змістовий; 

в) експертний, сервісний, функціональний та процесний; 

г) всі відповіді вірні. 

12. Метою консультування є: 

а) ситуації, явища і процеси, які виникають у діяльності 

клієнта; 

б) надання консультантом особливого замовленого і 

оплаченого товару – консультаційної послуги, орієнтованого і 

призначеного для удосконалення діяльності клієнта; 

в) такий стан об’єкта, що потребує втручання і поліпшення; 

г) сприяння вирішенню проблем та підвищенні 

ефективності діяльності. 

13. Консалтингова послуга – це: 

а) особливий товар, оцінка вартості та корисності якого 

ускладнюється специфічним ставленням споживачів до його 

удаваної невідчутності й унікальності; 

б) вид інтелектуальної діяльності, основне завдання якої 

полягає в аналізі, обґрунтуванні перспектив розвитку і 

використання науково-технічних і організаційно-економічних 

інновацій з урахуванням наочної області і проблем клієнта; 

в) діяльність, яка передбачає надання кваліфікованими 

фахівцями клієнтові на контрактній основі незалежних і 

об’єктивних порад та технічної допомоги з метою сприяння у 

справі виявлення, ідентифікації та діагностування наявних 

проблем, пошуку їх оптимального вирішення, для досягнення 

найбільшого ефекту функціонування;  

г) немає правильної відповіді. 

14. Модель «експерт-клієнт»: 

а) передбачає, що консультант здійснює професійну 

діагностику клієнтської організації, виявляє проблеми та 

розробляє комплекс заходів щодо їх вирішення; 

б) поєднує зусилля клієнта та консультанта на всіх етапах 

процесу консультування та дозволяє підняти рівень кваліфікації 

персоналу шляхом передачі основних методичних підходів до 

вирішення проблем; 

в) характеризується залученням консультантів лише на 

етапі розробки консультаційних рекомендацій, що дозволяє 
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певним чином мінімізувати як фінансові витрати клієнта, так і 

термін перебування консультантів в організації клієнта; 

г) передбачає послідовну серію дій, заходів, що 

виконуються консультантом для досягнення позитивних змін у 

клієнтській організації. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1.  

1. Доповніть пропущені слова текстового завдання:  

а) фінансові відносини – це … відносини, які повʼязані з … 

формуванням та використанням централізованих та … для 

задоволення суспільних, колективних та індивідуальних потреб; 

б) фінанси є продуктом еволюції суспільних відносин, 

продуктом …, а тому – історичною категорією. 

2. Доповніть пропущені слова текстового завдання: 

а) фінансові ресурси – це …, які створюються у процесі 

розподілу, перерозподілу та використання … та зосереджені у 

відповідних фондах або у нефондовій формі; 

б) витрати як фінансова категорія являє собою частину … 

між різними субʼєктами з приводу використання …. .  

3. Доповніть пропущені слова текстового завдання: 

а) фінанси визначають як …, що виникають з приводу … 

валового внутрішнього продукту, а за певних умов і 

національного багатства з метою… для забезпечення 

розширеного відтворення та задоволення суспільних потреб; 

б) доходи як фінансова категорія являє собою частину … 

між різними субʼєктами з приводу формування  

 

Питання проблемного характеру: 

1. Cутність фінансового бізнес-консалтингу. 

2. Визначити особливості фінансового бізнес-консалтингу 

як виду послуг. 

3. Які функції виконують фінанси? 

4. Яку роль фінанси відіграють у суспільстві? 

5. Специфічні ознаки фінансових категорій. Як фінансові 

категорії проявляються на практиці? 

6. Охарактеризувати особливості історичного розвитку 
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системи фінансових категорій. 

7. Обґрунтувати спільність і відмінність фінансів з такими 

категоріями, як «гроші», «ціна», «заробітна плата» і «кредит». 

8. Порівняти інтереси субʼєктів фінансових відносин. 

9. За якими критеріями здійснюється класифікація 

фінансових ресурсів? 

10. У чому полягає специфіка фінансового бізнес-

консалтингу в умовах невизначеності та ризику? 

11. Сутність та складові фінансового ризику.  

12. Визначити особливості комплексної консультаційної 

послуги з перевірки належної сумлінності – Дью Ділідженс (Due 

Diligence, DueD, DDG).  

 

3.2. Тема 2. Процес та технологія консалтингової діяльності. 

 

Питання для обговорення: 

1. Особливості взаємодії консультанта з клієнтом. 

2. Характеристика моделей консультування. 

3. Основні джерела інформації, які використовує 

консультант для вирішення проблем клієнтської організації. 

 

Тестові завдання: 

1. Модель консультування, при якій здійснюється 

консультаційна діагностика, виявляються проблеми клієнта та 

розробляється комплекс заходів, здатних їх вирішити: 

а) модель «консультування»; 

б) модель «експерт−клієнт»; 

в) модель «лікар−пацієнт»; 

г) модель «співробітництво». 

2. Стратегія, яка полягає в синхронізації зусиль 

консультанта і клієнта та спрямованості їх на інноваційні 

процеси: 

a) стратегія співробітництва; 

б) стратегія спеціаліста; 

в) стратегія партнерства; 

г) стратегія навчання. 

3. Мета попереднього діагнозу проблеми: 
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a) запропонувати методи для вирішення проблеми; 

б) не запропонувати методи та засоби для вирішення 

проблеми; 

в) запропонувати методи та засоби для вирішення 

проблеми; 

г) не запропонувати методи для вирішення проблеми, а 

лише запропонувати засоби для вирішення. 

4. До внутрішніх джерел отримання інформації 

відносяться: 

a) спостереження клієнта; 

б) матеріали консультаційних фірм; 

в) матеріали консультаційних фірм та документація фірми; 

г) документація фірми. 

5. До зовнішніх джерел отримання інформації не 

відносяться: 

a) оприлюднені матеріали клієнтської бази; 

б) спостереження клієнта та бесіда; 

в) матеріали консультаційних фірм; 

г) надруковані матеріали. 

6. Інтелектуальні здібності консультанта – це: 

а) чесність, об’єктивна оцінка власних можливостей, 

врівноваженість, незалежність поглядів; 

б) можливість протистояти пресингу, почуття власної 

гідності, дух підприємництва, ініціативність, ділова етика; 

в) здатність аналізувати, швидке засвоєння великих 

інформаційних масивів, логіка, творчість та оригінальність 

мислення, здатність синтезувати, узагальнювати, продукувати 

нові ідеї; 

г) уміння встановлювати контакти, оцінювати та 

передбачувати людські реакції, здатність входити у довіру, 

вміння слухати, переконувати, навчати і заохочувати. 

7. Емоційна зрілість консультанта – це: 

а) здатність аналізувати, швидке засвоєння великих 

інформаційних масивів, логіка, творчість та оригінальність 

мислення, здатність синтезувати, узагальнювати, продукувати 

нові ідеї; 
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б) чесність, об’єктивна оцінка власних можливостей, 

врівноваженість, незалежність поглядів, можливість протистояти 

пресингу; 

в) уміння встановлювати контакти, оцінювати та 

передбачувати людські реакції, здатність входити у довіру, 

вміння слухати, переконувати, навчати та заохочувати; 

г) уміння адаптуватися до роботи у інших соціально-

психологічних умовах, здатність витримувати певні 

інтелектуальні і фізичні навантаження, стрес. 

8. Особисті якості консультанта – це: 

а) чесність, об’єктивна оцінка власних можливостей, 

врівноваженість, незалежність поглядів; 

б) можливість протистояти пресингу, почуття власної 

гідності, дух підприємництва, ініціативність, ділова етика;в) 

здатність аналізувати, швидке засвоєння великих інформаційних 

масивів, логіка, творчість та оригінальність мислення, здатність 

синтезувати, узагальнювати, продукувати нові ідеї; 

г) уміння встановлювати контакти, оцінювати та 

передбачувати людські реакції, здатність входити у довіру, 

вміння слухати, переконувати, навчати та заохочувати. 

9. Контактність консультанта – це: 

а) здатність аналізувати, швидке засвоєння великих 

інформаційних масивів, логіка, творчість та оригінальність 

мислення, здатність синтезувати, узагальнювати, продукувати 

нові ідеї; 

б) чесність, об’єктивна оцінка власних можливостей, 

врівноваженість, незалежність поглядів, можливість протистояти 

пресингу; 

в) уміння встановлювати контакти, оцінювати та 

передбачувати людські реакції, здатність входити у довіру, 

вміння слухати, переконувати, навчати та заохочувати; 

г) уміння адаптуватися до роботи у інших соціально-

психологічних умовах, здатність витримувати певні 

інтелектуальні і фізичні навантаження, стрес. 

10. Фізичні якості консультанта – це: 

а) здатність аналізувати, швидке засвоєння великих 

інформаційних масивів, логіка, творчість та оригінальність 
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мислення, здатність синтезувати, узагальнювати, продукувати 

нові ідеї; 

б) уміння адаптуватися до роботи у інших соціально-

психологічних умовах, здатність витримувати певні 

інтелектуальні і фізичні навантаження, стрес; 

в) чесність, об’єктивна оцінка власних можливостей, 

врівноваженість, незалежність поглядів, можливість протистояти 

пресингу; 

г) уміння встановлювати контакти, оцінювати та 

передбачувати людські реакції, здатність входити у довіру, 

вміння слухати, переконувати, навчати та заохочувати. 

11. Основними елементами кадрової політики 

консалтингової фірми є: 

а) відбір та наймання персоналу; 

б) підготовка консультантів до роботи, їх подальше 

періодичне навчання, планування службового зростання; 

в) мотивація та організація праці; 

г) усі відповіді правильні. 

12. Головною конкурентною перевагою консалтингових 

фірм є: 

а) наявність сучасних приміщень; 

б) унікальний кадровий потенціал та культура бізнесу; 

в) технічна оснащеність фірми; 

г) забезпеченість канцелярськими товарами. 

13. Про ефективність кадрової політики та її вплив на 

загальний стан консалтингової компанії можна говорити, якщо в 

організації здійснюють: 

а) планування ресурсів; 

б) відбір, адаптацію та ротацію персоналу; 

в) систему стимулювання праці; 

г) усі відповіді правильні. 

14. Ротація персоналу консалтингової фірми передбачає: 

а) систему кадрового моніторингу; 

б) внутрішні комунікації; 

в) оцінку результативності методів планування кар’єри; 

г) усі відповіді правильні. 



 15 

15. Система стимулювання праці персоналу 

консалтингової фірми передбачає: 

а) атестацію; 

б) персоніфікацію заробітків; 

в) моніторинг рівня оплати на ринку праці; 

г) усі відповіді правильні. 

16. Планування кадрових ресурсів консалтингової фірми 

передбачає: 

а) оцінку наявних трудових ресурсів; 

б) визначення майбутньої потреби у кадрах та способів 

пошуку кандидатів на вакантні посади; 

в) оцінку результативності минулого набору; 

г) усі відповіді правильні. 

17. Відбір і адаптація персоналу консалтингової фірми 

передбачає: 

а) здійснення відбіркових процедур; 

б) здійснення адаптаційних заходів; 

в) оцінку результативності відбіркових процедур та 

адаптаційних заходів; 

г) усі відповіді правильні. 

18. Кадрова політика в організації консалтингової фірми 

може відігравати роль: 

а) пасивну; 

б) превентивну; 

в) активну; 

г) усі відповіді правильні. 

19. Пасивна роль кадрової політики консалтингової фірми 

зводиться до: 

а) діагностики персоналу та прогнозування кадрової 

політики на середньостроковий період; 

б) ліквідації негативних наслідків конфліктів, коли 

керівництво врегульовує суперечку без прагнення виявити та 

усунути її причину; 

в) розроблення цільових кадрових програм, їхньої корекції 

на основі постійного моніторингу службової ситуації та 

відповідно до змін зовнішнього середовища; 

г) усі відповіді правильні. 
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20. Превентивна роль кадрової політики консалтингової 

фірми базується на: 

а) діагностиці персоналу та прогнозуванні кадрової 

політики на середньостроковий період; 

б) ліквідації негативних наслідків конфліктів, коли 

керівництво врегульовує суперечку без прагнення виявити ти 

усунути її причину; 

в) розробленні цільових кадрових програм, їхньої корекції 

на основі постійного моніторингу службової ситуації та 

відповідно до змін зовнішнього середовища; 

г) усі відповіді правильні.  

 

Питання проблемного характеру: 

1. Визначити існуючі зовнішні друковані матеріали в якості 

джерел інформації та охарактеризувати їх. 

2. Визначити методологічні підходи, які використовуються 

при розробці рекомендацій. 

3. Визначити основні методи оплати праці консультанта. 

4. Визначити труднощі при самостійному вирішення 

проблем без послуг консультанта 

5. Дайте характеристику першої зустрічі з клієнтом та її 

мета 

6. Дати коротку характеристику методів діагностування 

проблем клієнта. 

7. За яких умов доречним є застосування усного договору? 

8. Здійснити порівняльну характеристику привабливості 

моделей взаємовідносин консультанта – клієнта 

9. Зобразити графічно схему проведення презентації. 

10. Навести перелік основних заборон при розробці та 

проведенні презентації консультаційних рекомендацій. 

11. Назвати основні джерела інформації, які використовує 

консультант для вирішення проблем клієнтської організації. 

12. Назвати основні розділи, які характеризують зміст 

консультаційної пропозиції. 

13. Назвати процедури, здійснення яких передбачає робота 

з клієнтами під час діагностування проблем. 

14. Назвіть якості особистості, які необхідні консультанту. 
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15. Описати сутність та можливості методу комбінування. 

16. Охарактеризувати підготовчий етап консультаційного 

процесу. 

17. Перелічити ключові фактори, що допомагають 

утримати увагу співрозмовника.  

18. Перелічити основні елементи, які містить угода на 

надання консультаційних послуг. 

19. Пояснити особливості оформлення консультаційної 

пропозиції. 

20. Процес налагодження контакту : консультант – клієнт. 

21. Розкрити мету проведення основних видів презентації. 

22. Розкрити сутність прийняття управлінських рішень в 

консалтингу. 

23. Розкрити суть інформації, що міститься в фінансовому 

розділі. 

24. Сформулювати визначення поняття презентації 

результатів консультування. 

25. Сформулювати визначення поняття угода на 

консультування. 

26. Чи пов'язані між собою вербальна і невербальна 

поведінка консультанта? 

27. Яка модель поведінки консультанта більше підходить 

при діагностиці проблеми компанії – клієнта і чому? 

28. Які обставини заважають уважно вислуховувати 

клієнта? 

29. Які переваги при залученні зовнішнього 

консультування? 

30. Які фактори обмежують застосування методу 

фіксованої плати? 

 

3.3. Тема 3. Фінансова система та консалтинг щодо аспектів 

фінансової безпеки 

 

Питання для обговорення: 

1. Фінансова система: сутність та складові. 

2. Страхування. Страховий ринок. Страхова послуга. 
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3. Консалтинг щодо аспектів фінансової безпеки. Складові 

фінансової безпеки. 

 

Тестові завдання: 

1. За внутрішньою будовою фінансова система – це: 

а) система грошових відносин тієї чи іншої держави; 

б) сукупність фінансових органів та інституцій, яка 

характеризує систему управління фінансами; 

в) сукупність фондів фінансових ресурсів та взаємозвʼязок 

між ними; 

г) система органів державного правління; 

д) сукупність відокремлених і взаємоповʼязаних сфер і 

ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми 

і методи розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту. 

2. За організаційною структурою фінансова система – це: 

а) сукупність фінансових органів та інституцій, яка 

характеризує систему управління фінансами; 

б) сукупність фінансових органів та інституцій, які 

управляють грошовими потоками; 

в) сукупність фондів фінансових ресурсів та взаємозвʼязок 

між ними; 

г) сукупність відокремлених і взаємоповʼязаних сфер і 

ланок фінансових відносин, які відображають специфічні форми 

і методи розподілу і перерозподілу валового внутрішнього 

продукту; 

д) система органів державного правління. 

3. Фінансова система за внутрішньою будовою складається 

з таких елементів: 

а) рівнів, сфер та ланок; 

б) етапів та ланок; 

в) сфер та ланок; 

г) рівнів та ланок; 

д) органів і інститутів. 

4. Головною метою фінансової політики є: 

а) перерозподіл фінансових ресурсів між окремими 

верствами населення, галузями, регіонами; 
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б) забезпечення фінансовими ресурсами реалізації 

державних програм економічного та соціального розвитку; 

в) управління фінансовою діяльністю держави та інших 

субʼєктів економіки внутрішніми заходами; 

г) встановлення раціонального, з погляду держави, 

розподілу та використання фінансових ресурсів; 

д) серед наведених немає правильної відповіді. 

5. Фінансова система – це: 

а) фінанси держави; 

б) державний бюджет; 

в) сукупність децентралізованих фінансів; 

г) грошові фонди разом з банківською системою; 

д) серед наданих немає правильної відповіді. 

6. Дефіцит державного бюджету створюється, коли: 

а) сума активів держави перевищує розміри його 

зобовʼязань; 

б) сума витрат держави перевищує суму податкових 

надходжень; 

в) витрати держави скорочуються; 

г) сума податкових надходжень скорочується; 

д) серед перелічених немає правильної відповіді. 

7. Стан забезпечення платоспроможності держави з 

урахуванням балансу доходів і видатків державного й місцевих 

бюджетів та ефективності використання бюджетних коштів – це: 

а) бюджетна безпека; 

б) грошово-кредитна безпека; 

в) валютна безпека; 

г) боргова безпека; 

д) безпека страхового ринку. 

8. Стан грошово-кредитної системи, який характеризується 

стабільністю грошової одиниці, доступністю кредитних ресурсів 

та таким рівнем інфляції, що забезпечує економічне зростання та 

підвищення реальних доходів населення, – це: 

а) бюджетна безпека; 

б) грошово-кредитна безпека; 

в) валютна безпека; 

г) боргова безпека; 
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д) безпека страхового ринку. 

9. Стан курсоутворення, що створює оптимальні умови для 

поступального розвитку вітчизняного експорту, 

безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, 

інтеграції України до світової економічної системи, а також 

максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних 

ринках, – це: 

а) бюджетна безпека; 

б) грошово-кредитна безпека; 

в) валютна безпека; 

г) боргова безпека; 

д) безпека страхового ринку. 

10. Рівень внутрішньої та зовнішньої заборгованості з 

урахуванням вартості її обслуговування й ефективності 

використання внутрішніх і зовнішніх запозичень та 

оптимального співвідношення між ними, достатній для 

вирішення нагальних соціально-економічних потреб, що не 

загрожує втратою суверенітету і руйнуванням вітчизняної 

фінансової системи, – це: 

а) бюджетна безпека; 

б) грошово-кредитна безпека; 

в) валютна безпека; 

г) боргова безпека; 

д) безпека страхового ринку. 

11. Об’єктом фінансів суб’єктів господарювання є: 

а) рух грошових потоків підприємства; 

б) економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, 

формуванням та використанням грошових фондів; 

в) грошові доходи та фонди; 

г) відтворювальний процес. 

12. Фінансові відносини між підприємствами можуть 

виникати у зв’язку з: 

а) реалізацією виробленої продукції;  

б) купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей 

для господарської діяльності; 

в) сплатою й отриманням штрафів, пені та інших платежів;  

г) усі відповіді правильні. 
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3. До фінансових ресурсів суб’єкта господарювання 

належать: 

а) тільки власний капітал; 

б) грошові фонди і грошові кошти, які використовуються в 

нефондовій формі; 

в) основні фонди і оборотні активи; 

г) тільки кредити банків. 

14. Оберіть правильне визначення економічної суті 

рентабельності: 

а) абсолютна сума прибутку, отриманого від операційної 

діяльності; 

б) перевищення прибутку від фінансових операцій над 

збитками від цих операцій; 

в) рівень прибутковості проведення господарської 

діяльності; 

г) перевищення виручки від реалізації продукції над її 

собівартістю. 

15. Під амортизацією розуміють: 

а) поступову втрату основними фондами своєї споживчої 

вартості в процесі їхнього функціонування; 

б) знос основних фондів унаслідок впровадження нових, 

більш прогресивних і економічно ефективних машин і 

обладнання; 

в) витрати на реконструкцію, технічне переозброєння і 

ремонт основних фондів; 

г) процес поступового перенесення вартості основних 

засобів на продукт, що виготовляється з їх допомогою. 

16. Які з перелічених показників безпосередньо впливають 

на розмір амортизаційних відрахувань? 

а) методи амортизації або норми амортизації, 

амортизаційний період, балансова вартість основних засобів; 

б) сума отриманого прибутку, нарахована амортизація і 

фондовіддача основних засобів; 

в) коефіцієнт вибуття основних засобів, коефіцієнт 

оновлення основних засобів; 

г) сума оборотних активів, вартість виробленої продукції за 

звітний період. 
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17. Під організацією фінансів суб’єктів господарювання 

розуміють: 

а) процес визначення обсягу фінансових ресурсів за 

джерелами формування і напрямами їх цільового використання; 

б) використання різних прийомів і методів для фінансового 

забезпечення функціонування підприємства; 

в) управління фінансовими відносинами через фінансові 

важелі; 

г) форми, методи, способи формування та використання 

ресурсів, контроль за їхнім оборотом для досягнення 

економічних цілей згідно з чинними законодавчими актами. 

18. Залежно від характеру інтеграції і міри відповідальності 

за зобов’язаннями господарські товариства поділяються на: 

а) приватне підприємство, підприємство, що діє на основі 

колективної власності, комунальне підприємство, державне 

підприємство, підприємство, засноване на змішаній формі 

власності; 

б) унітарні, корпоративні; 

в) повні, з обмеженою відповідальністю, додатковою 

відповідальністю, командитні, акціонерні; 

г) правильної відповіді немає. 

19. Господарське товариство, яке має статутний капітал, 

поділений на частки, розмір яких визначається установчими 

документами, і несе відповідальність за своїми зобов’язаннями 

тільки своїм майном – це: 

а) повне товариство; 

б) товариство з обмеженою відповідальністю; 

в) товариство з додатковою відповідальністю; г) 

командитне товариство. 

20. Договірне об’єднання, створене на основі поєднання 

виробничих, наукових і комерційних інтересів підприємств, що 

об’єдналися, з делегуванням ними окремих повноважень 

централізованого регулювання діяльності кожного з учасників 

органам управління корпорації – це: 

а) асоціація; 

б) консорціум; 

в) корпорація; 
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г) холдинг. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Оберіть правильні відповіді: 

1. Сфера фінансової системи – це : 

1 грошові кошти як елемент економічно-господарського 

обороту; 

2 узагальнена за певними ознаками сукупність фінансових 

відносин; 

3 сукупність фондів фінансових ресурсів та взаємозвʼязок 

між ними; 

4 виокремлена за певною ознакою частина фінансових 

відносин. 

2. Яка зі складових не належить до сфери міжнародних 

фінансів: 

1 фінанси іноземних компаній та фізичних осіб; 

2 міжнародний фінансовий ринок; 

3 державні і місцеві бюджети; 

4 державні цільові фонди. 

 

Завдання 2. Доповніть пропущені слова текстового 

завдання: фінансова система – це сукупність … , що мають 

особливості у створенні та використанні … фондів фінансових 

ресурсів, які зосереджені у розпорядженні держави, 

нефінансового сектору економіки, окремих фінансових 

інститутів і населення для виконання покладених на неї …, а 

також для задоволення економічних та соціальних потреб. 

 

Завдання 3. Майно застраховане на суму 310 000 грн. 

Умовами страхової угоди передбачено франшизу 3 %. 

Розрахуйте розмір страхових виплат за умовної та безумовної 

франшизи, якщо: 

а) збиток страхувальника складає 45600 грн; 

б) збиток страхувальника складає 85000 грн 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Сутність та мета фінансової політики. 
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2. Які завдання дозволяє вирішити проведення фінансової 

політики? 

3. Які складові формують фінансову політику? 

4. Чи існує, на Вашу думку, пріоритетність окремих 

елементів фінансової політики на різних етапах економічного 

циклу розвитку держави? 

5. Які існують підходи щодо розуміння сутності фінансової 

системи? 

6. Охарактеризувати сфери і ланки фінансової системи. 

7. Якою є роль різних сфер та ланок фінансової системи в 

умовах адміністративної, перехідної та ринкової економік? 

8. Які елементи формують систему управління фінансами? 

9. Обґрунтувати взаємозвʼязок органів фінансового 

управління фінансовою системою з її сферами та ланками. 

10. Які складові фінансової безпеки Вам відомі? 

 

3.4. Тема 4. Фінансовий бізнес-консалтинг функціонування 

субʼєктів господарювання. 

 

Питання для обговорення: 

1. Фінанси фірми (підприємства). Фінансові ресурси 

підприємства. 

2. Фінансові результати діяльності підприємства. 

Консалтинг щодо оптимізації фінансового стану підприємства. 

3. Форми фінансово-промислових корпоративних 

обʼєднань (ФПКО). Види фінансових груп. Специфіка злиттів та 

поглинань M&A (Mergers & Acquisitions). 

 

Тестові завдання: 

1. До складу фінансів субʼєктів господарювання входять: 

а) ринок кредитних ресурсів; 

б) фінанси самозайнятого населення; 

в) фінанси комерційних підприємств і організацій; 

г) ринок цінних паперів; 

д) ринок грошей. 

2. Капітал, створений шляхом накопичення прибутку 

фірми, – це її: 



 25 

а) основний капітал; 

б) власний капітал; 

в) інтелектуальний капітал; 

г) оборотний капітал; 

д) залучений капітал. 

3. Витрати від операційної діяльності включають: 

a) витрати, що формують собівартість реалізованої 

продукції; 

б) адміністративні витрати; 

в) витрати на збут та інші операційні витрати; 

г) витрати, що формують собівартість реалізованої 

продукції; адміністративні витрати; витрати на збут та інші 

операційні витрати; 

д) адміністративні витрати, витрати на збут та інші 

операційні витрати. 

4. Головною метою фінансового бізнес-консалтингу щодо 

діяльності підприємства є: 

а) забезпечення максимізації добробуту власників 

підприємства у поточному і перспективному періодах; 

б) комплексний характер формування управлінських 

рішень; в) високий динамізм управління; варіативність підходів 

до розробки окремих управлінських рішень; 

г) орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства; 

д) серед наведених немає правильної відповіді. 

5. У процесі реалізації своєї головної мети фінансовий 

бізнес-консалтинг щодо діяльності підприємства спрямований на 

вирішення основних завдань: 

а) забезпечення формування достатнього обсягу 

фінансових ресурсів відповідно до завдань розвитку 

підприємства у майбутньому періоді; 

б) забезпечення максимізації прибутку підприємства при 

рівні фінансового ризику, що передбачається; 

в) забезпечення мінімізації рівня фінансового ризику при 

рівні прибутку, що передбачається; 

г) забезпечення постійної фінансової рівноваги 

підприємства у процесі його розвитку; 

д) усі надані відповіді правильні. 
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6. Фінансова політика підприємства складається з таких 

елементів (частин): 

а) кредитна політика – політика у взаєминах з банками або 

щодо кредитів взагалі; 

б) політика щодо управління витратами (метод 

регулювання витрат, класифікація витрат, частка постійних 

витрат у собівартості); 

в) облікова політика, податкова політика та податкове 

планування (необхідно мінімізувати податкові платежі, але не на 

шкоду іншим напрямам, виробництвам); дивідендна політика; 

г) політика управління грошовими коштами (у тому числі 

оборотними активами) та інвестиційна політика (найбільш 

ефективна з фінансової точки зору); 

д) усі зазначені відповіді правильні. 

7. Політика підприємства щодо управління витратами 

(метод регулювання витрат, класифікація витрат, частка 

постійних витрат у собівартості) є складовою: 

а) кредитної політики; 

б) податкової політики; 

в) інвестиційної політики; 

г) політики управління грошовими коштами; 

д) фінансової політики. 

8. Політика підприємства щодо оптимізації податкових 

платежів є складовою: 

а) кредитної політики; 

б) управління витратами; 

в) інвестиційної політики; 

г) політики управління грошовими коштами; 

д) фінансової політики. 

9. Політика підприємства щодо оптимізації взаємовідносин 

з банками або щодо кредитів взагалі є складовою: 

а) управління витратами; 

б) податкової політики; 

в) інвестиційної політики; 

г) політики управління грошовими коштами; 

д) фінансової політики. 
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10. Ефективне управління фінансовою діяльністю 

підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів: 

а) інтегрованістю із загальною системою управління 

підприємством; 

б) комплексним характером формування управлінських 

рішень; 

в) високим динамізмом управління та варіативністю 

підходів до розробки окремих управлінських рішень; 

г) орієнтованістю на стратегічні цілі розвитку 

підприємства; 

д) усі надані відповіді правильні. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Визначити розмір валового прибутку на 

підставі даних про фінансово-господарську діяльність 

підприємств, наведених у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Дані про фінансово-господарську діяльність підприємств 

Показник Підприємства 

А Б В 

Виручка від реалізації, тис. грн 273000 321420 359000 

Собівартість реалізованої 

продукції 

163800 204800 225340 

Акцизний податок, тис. грн 27800 - 18920 

Адміністративні витрати, тис. 

грн 

4800 6200 7960 

Фінансові доходи 

підприємства, тис. грн. 

32600 19600 30680 

Фінансові витрати, тис. грн. 11500 12080 16432 

Амортизаційні відрахування, 

тис. грн. 

17740 15760 20280 

Доходи від реалізації 

оборотних активів, тис. грн. 

19600 24600 26180 

Дохід від операційної оренди, 

тис. грн. 

11380 20340 9600 

Витрати на збут, тис. грн. 7680 5980 10200 
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Дохід від спільної діяльності, 

тис. грн. 

18900 21400 - 

Одержано штрафи та 

неустойки, тис. грн. 

2400 6010 5400 

Втрати від надзвичайних подій, 

тис. грн. 

3340 4700 8220 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Охарактеризувати систему внутрішніх і зовнішніх 

фінансових відносин на підприємстві. 

2. Дати характеристику видів діяльності та грошових 

надходжень підприємств. 

3. Навести визначення доходів, витрат і прибутку 

підприємства. 

4. Назвати види прибутку. 

5. У чому полягають особливості формування та розподілу 

прибутку? 

6. Які неприбуткові організації Ви знаєте?  

7. Описати особливості створення, формування майна, 

відповідальності засновників, управління та фінансової роботи 

на підприємствах різних організаційно-правових форм. 

 

3.5. Тема 5. Антикризовий та інвестиційний консалтинг 

 

Питання для обговорення: 

1. Суть та основні завдання антикризового консалтингу. 

2. Форми та види антикризового консалтингу. 

3. Сутність інвестиційного консалтингу. 

4. Особливості прийняття інвестиційних рішень. 

 

Тестові завдання: 

1. Які положення відображують сутність антикризового 

управління:  

а) кризи можна передбачати, очікувати і викликати; 

б) кризові процеси не можуть бути керованими; 

в) кризи у визначеній мірі можна прискорювати, 

випереджати, відсувати; 
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г) до кризи не можна підготуватися; 

д) кризи та їх наслідки не можна пом’якшити; 

е) управління в умовах кризи вимагає особливих підходів, 

спеціальних знань, досвіду і мистецтва. 

2. Для якої фази кризи притаманні наступні зовнішні 

ознаки: періодичний та все триваліший дефіцит грошових коштів 

підприємства для виконання ним своїх зобов’язань та 

фінансування своєї поточної діяльності; виникнення ситуації 

неплатоспроможності, сплата економічних санкцій, поява 

простроченої кредиторської заборгованості та непогашених 

кредитів і позик: 

а) криза платоспроможності; 

б) піднесення; 

в) криза розрахунків по боргах; 

г) прихована криза.  

3. Для якої фази кризи притаманні наступні зовнішні 

ознаки: підприємство не може задовольнити вимоги своїх 

кредиторів протягом певного часу; кредитори звертаються до 

судового захисту своїх прав шляхом порушення справи про 

банкрутство підприємства: 

а) криза платоспроможності; 

б) піднесення; 

в) криза розрахунків по боргах; 

г) прихована криза. 

4. Оберіть всі правильні відповіді, що надають повної 

характеристики процесу планування на підприємстві: 

а) визначає цілі і завдання, тактичні дії щодо їх досягнення; 

б) передбачає краще майбутнє за минуле; 

в) є складовою управління; 

г) визначає завдання та заходи лише підрозділів та 

функціональних служб; 

д) встановлює відповідність наявних ресурсів визначеним 

цілям. 

5. Що є результатом стратегічного планування на 

підприємстві (оберіть одну найбільш повну відповідь): 

а) сформована система цілей за підрозділами, відділами та 

службами; 



 30 

б) визначено ключові ресурси (за джерелами, обсягами, 

видами), що будуть спрямовані на виконання завдань; 

в) багатоваріантний стратегічний план, який залежить від 

обраної стратегії; 

г) сформована система планованих показників наприкінці 

відповідних періодів. 

6. Який метод розробки плану охоплює сукупність 

прийомів, що використовуються для забезпечення зв’язку і 

узгодження взаємозалежних показників і мають на меті 

досягнення балансу між показниками (оберіть одну найбільш 

повну відповідь: 

а) балансовий; 

б) стратегічний; 

в) експертний; 

г) комплексний. 

7. Оберіть правильну послідовність процесу планування: 

а) визначення цілей, визначення стратегій та заходів, 

визначення послідовності дій та ресурсів, облік, контроль і 

аналіз; 

б) визначення стратегій, формування комплексу завдань, 

визначення послідовності дій, організація виконання завдань; 

в) визначення цілей, визначення стратегій, визначення 

послідовності дій, організація виконання завдань, облік, 

контроль і аналіз; 

г) визначення цілей, визначення стратегій, визначення 

послідовності дій, визначення сукупності ресурсів та очікуємих 

результатів. 

8. Оберіть всі правильні відповіді, що надають повної 

характеристики специфічності стратегії антикризового 

управління підприємством: 

а) спирається на використання концепції «від майбутнього 

до сучасного, а не від минулого до майбутнього»; 

б) обов’язково визначає основні монетарні цілі змін, що 

заплановані на підприємстві; 

в) зосереджує увагу на засобах оцінки, аналізу і контролю, 

визначення завдань, розроблення та реалізації управлінських 
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рішень, які стосуються основних параметрів життєдіяльності 

підприємства у кризовій ситуації; 

г) є інструментом регулювання та вирішення 

суперечностей в процесі розвитку підприємства в умовах 

кризового становища або його загрози; д) загальнокорпоративна 

стратегія, функціональні та ділові стратегії під час виходу 

підприємства з кризового стану не змінюються. 

9. Яку стратегію антикризового управління доцільно 

обрати підприємству, якщо воно здатне функціонувати, 

використовуючи такі свої властивості, як гнучкість та 

адаптивність: 

а) стратегію попередження кризи; 

б) стратегію протидії кризі; 

в) стратегію виведення з кризи; 

г) стратегію підтримки стабільності. 

10. Яку стратегію антикризового управління доцільно 

обрати підприємству, якщо воно здатне реалізовувати задані 

функції протягом певного періоду часу: 

а) стратегію очікування зрілості кризи; 

б) стратегію протидії кризі; 

в) стратегію виведення з кризи; 

г) стратегію підтримки стабільності. 

11. Яка альтернатива антикризової стратегії передбачає, що 

підприємство може вкладати додаткові кошти в нові товари або 

бізнес, тобто диверсифікувати свою діяльність: 

а) безперервно-послідовна; 

б) паралельна; 

в) перервно-послідовна; 

г) паралельно-поетапна. 

12. Яка альтернатива антикризової стратегії передбачає, що 

підприємство за якийсь певний час може реалізувати додаткові 

маркетингові заходи щодо підвищення конкурентоспроможності 

своїх товарів: 

а) паралельно-послідовна; 

б) паралельна; 

в) перервно-послідовна; 

г) паралельно-поетапна. 
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13. Який процес передує формуванню (вибору) 

антикризової стратегії підприємства: 

а) обґрунтування групи експертів, що будуть розробляти 

стратегію; 

б) визначення місії та цілей підприємства, їх коректування 

в залежності від глибини кризової ситуації; 

в) зміна стилю управління (прийняття рішень) на 

підприємстві; 

г) аналіз стану підприємства та визначення перспектив 

його розвитку. 

14. Чи коректне твердження, що від характеру режиму 

антикризового управління та форми санації залежить стратегія і 

тактика антикризового фінансового менеджменту, монетарні та 

немонетарні цілі? 

а) так; 

б) ні. 

15. Чи коректне твердження: «Основною метою 

стратегічного планування є виявлення найперспективніших 

напрямів діяльності компанії, що забезпечать її зростання і 

процвітання»? 

а) так; 

б) ні.  

16. Що є критеріями обґрунтування вибору антикризової 

стратегії: 

а) узагальнюючі показники в основних напрямах 

оцінювання рівня кризового стану підприємства; 

б) кількість сформованих альтернатив та ймовірність їх 

реалізації; 

в) найбільш впливові фактори зовнішнього середовища, що 

обґрунтують модель управління; 

г) розмір прибутку (збитків), який отримує підприємство. 

17. Які завдання не входять до переліку ключових під час 

реалізації антикризової стратегії (оберіть всі можливі варіанти): 

а) налагодження роботи групи антикризового управління; 

б) налагодження роботи менеджерів найвищого рівня; 

в) розробка заходів оптимізації фінансових ресурсів 

підприємства; 
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г) розробка методів мотивації персоналу; 

д) розробка комплексу заходів з розвитку персоналу; 

е) коригування моделі управління підприємством і його 

бізнес-моделі; 

ж) впровадження інноваційних процесів та проектів. 

18. Діяльність з оцінки стану підприємства з метою 

визначення проблем його розвитку та ймовірності настання 

кризи називається (оберіть всі можливі варіанти): 

а) аналіз; 

б) оцінка; 

в) діагностика; 

г) прогнозування; 

д) виявлення проблем; 

е) виявлення резервів. 

19. Як називається тип діагнозу кризи розвитку 

підприємства, що застосовується тоді, коли необхідно отримати 

висновок про відповідність параметрів об’єкта певним аналогам: 

а) діагноз, який надає оцінку об’єкту як унікальному 

поєднанню ознак; 

б) діагноз, який встановлює належність об’єкту до певного 

класу чи групи; 

в) діагноз, який надається до повного фундаментального 

дослідження; 

г) діагноз, який встановлює відхилення від норми. 

20. Як називається тип діагнозу кризи розвитку 

підприємства, що застосовується тоді, коли необхідно 

упорядкувати і систематизувати зміни та отримати висновки про 

стан об’єкта: 

а) діагноз, який надає оцінку об’єкту як унікальному 

поєднанню ознак; 

б) діагноз, який встановлює належність об’єкту до певного 

класу чи групи; 

в) діагноз, який надається до повного фундаментального 

дослідження; 

г) діагноз, який встановлює відхилення від норми.  

 

Практичні завдання: 
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Завдання 1. Державне казенне підприємство “Механічний 

завод” запросило незалежних консультантів для визначення 

стану фінансово-виробничої діяльності підприємства. Протягом 

кількох років на підприємстві відсутні раціоналізаторські 

пропозиції, не впроваджуються нові технології та інновації, 

відсутні капітальні вкладення у розвиток виробництва продукції. 

Заробітна платня не перевищує прожитковий мінімум. Стиль 

керівництва авторитарний. Спостерігається плинність кадрів. 

Завдання 1. Визначити стан підприємства (передкризовий, 

кризовий). 2. Запропонувати заходи щодо поліпшення фінансово-

виробничої діяльності підприємства. 

Додаткова інформація, одержана консультантами методом 

експрес-аналізу: 

1. На підприємстві відсутній стратегічний план розвитку. 

2. Фінансовий менеджмент здійснює за сумісництвом 

заступник головного бухгалтера підприємства. 

3. У портфелі замовлень наявні замовлення на продукцію 

підприємства тільки на поточний місяць. 

4. На підприємстві середній вік керівників вищої ланки 

становить 69,6 років. 

5. На підприємстві відсутній план підготовки та 

перепідготовки працівників.  

 

Питання проблемного характеру: 

1. Які специфічні особливості криз на макро- та 

макрорівні? 

2. Надати характеристику різновидів циклів учених 

різних напрямків. 

3. Назвати основні теорії, що досліджують причини 

виникнення криз та визначте їх особливості. 

4. Перерахувати можливі наслідки криз та поясніть 

причинно-наслідковий зв’язок. 

5. Надати змістовне визначення сутності економічного 

циклу. 

6. Визначити основні причини появи середніх циклів та 

поясніть зв’язок даних передумов із певною школою економіки. 
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7. Поясність специфічність процесів, що відбуваються на 

різних фазах економічного циклу. 

8. Визначити ключові передумови, що доводять 

необхідність вивчення криз підприємства та управління ними. 

 

3.6. Тема 6. Консалтинг щодо оптимізації оподаткування 

Питання для обговорення: 

1. Організаційні етапи та інформаційне забезпечення 

податкового консалтингу. 

2. Консультації з питань обчислення та сплати податків і 

зборів. 

3. Трансфертне ціноутворення. 

4. Експертні висновки щодо спірних питань сплати 

податків і зборів. 

 

Тестові завдання: 

1. Обовʼязкові платежі фізичних та юридичних осіб до 

бюджетів, здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються 

законодавчими актами країни, – це: 

а) обʼєкт оподаткування; 

б) база оподаткування; 

в) податки; 

г) ставка податку; 

д) мито. 

2. Податок, що стягується митницею на товари та інші 

предмети, які переміщуються через митний кордон України, – це: 

а) акцизний податок; 

б) мито; 

в) податок на прибуток; 

г) податок на додану вартість; 

д) податок на доходи фізичних осіб. 

3. Платниками податку на доходи фізичних осіб є: 

а) фізична особа-резидент, яка отримує доходи з джерела їх 

походження; 

б) юридичні особи, що отримують доходи з джерела їх 

походження; 

в) платники єдиного податку; 
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г) фізичні та юридичні особи, власники нерухомого майна; 

д) правильна відповідь серед наведених відсутня. 

4. Податок на додану вартість належить до: 

а) прогресивних прибуткових податків; 

б) податків на товар; 

в) податків на майно; 

г) податків на дохід корпорацій; 

д) правильна відповідь серед наданих відсутня. 

5. Платниками податку на додану вартість є: 

а) власники земельних ділянок, земельних часток та 

землекористувачі; 

б) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації 

як платник податку на додану вартість; 

в) фізичні особи, які отримують доходи як з джерела їх 

походження у країні, так і іноземні доходи; 

г) особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на 

митній території країни; 

д) правильна відповідь серед зазначених відсутня. 

6. Платниками акцизного податку є: 

а) сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 

сільськогосподарського виробництва за попередній податковий 

рік дорівнює або перевищує 75%; 

б) будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації 

як платник податку; 

в) фізична особа (резидент та нерезидент), яка отримує 

доходи; 

г) особа, яка виробляє підакцизні товари (продукцію) на 

митній території країни; 

д) правильна відповідь серед переліченого відсутня. 

7. Непрямі податки встановлюються на: 

а) землю; 

б) доходи фізичних та юридичних осіб; 

в) транспортні засоби; 

г) товари та послуги у вигляді надбавки до ціни або тарифу; 

д) правильна відповідь серед наведених відсутня. 

8. Надлишковий податковий тягар виникає, якщо: 
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а) споживачі змушені сплачувати, крім прибуткового 

податку, ще й потоварні податки; 

б) потоварне оподаткування призводить до скорочення 

обсягу виробництва даного товару та зменшення бюджетних 

надходжень; 

в) оподаткування підриває стимули до праці; 

г) деякі продавці не в змозі сплачувати податки; 

д) правильна відповідь серед зазначених відсутня. 

9. Оподаткування базується на принципах, головними з 

яких не є: 

а) рівномірність та зворотність; 

б) визначеність, зручність та дешевизна; 

в) визначеність та дешевизна; 

г) рівномірність, визначеність, зручність та дешевизна; 

д) правильна відповідь серед наданих відсутня. 

10. Можливості податкової оптимізації оцінюються на 

основі податкового аналізу (tax due diligence), що передбачає: 

а) обʼєкт оподаткування; 

б) базу оподаткування; 

в) податки; 

г) ставку податку; 

д) детальний аналіз податкових ризиків, сум обчислених 

податкових платежів та їх динаміки, сум сплачених податків та їх 

динаміки, показників податкової та (або) бухгалтерської 

(фінансової) звітності. 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Визначити розмір прибутку до оподаткування 

і суму податку на прибуток на підставі даних про фінансово-

господарську діяльність: 

1. Виручка від реалізації 136500 тис. грн. 

2 Собівартість реалізованої продукції 81900 тис. грн. 

3 Адміністративні витрати 2400 тис. грн. 

4 Фінансові доходи підприємства 16300 тис. грн. 

5 Фінансові витрати 750 тис. грн. 

6 Амортизаційні відрахування 8870 тис. грн. 

7 Дивіденди одержані 9800 тис. грн. 

8 Дохід від операційної оренди 5690 тис. грн. 
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9 Витрати на збут 3840 тис. грн. 

10 Одержано штрафи та неустойки 1200 тис. грн. 

11 Втрати від надзвичайних подій 1670 тис. грн. 

 

Завдання 2. Митна вартість тютюнових виробів, що 

ввозяться до країни, складає 1000 доларів США. Ставка 

імпортного мита відповідно до Єдиного митного тарифу – 15 %, 

митний збір за оформлення товару – 0,2 % митної вартості. 

Ставка акцизного збору – 35 %, ставка ПДВ – 20 %. Обмінний 

курс на момент подання документів на митниці становить 798 

грош. од. за 100 доларів США. Розрахувати суму імпортного 

мита, митного збору, акцизного збору і ПДВ, а також загальну 

суму, що підлягає сплаті на митниці при перетині митного 

кордону. 

 

Завдання 3. Розрахувати податкову знижку 

страхувальника за договором довгострокового накопичувального 

страхування життя за умов, що його річний дохід становив 

180000 грн, а розмір річного страхового платежу – 12000 грн. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Дати визначення категорії податків. Обґрунтувати їх 

значення у фінансовій системі держави. 

2. Назвати основні елементи податку. Продемонструвати 

на прикладі відмінність між субʼєктом і носієм податку. 

3. Охарактеризувати й обґрунтувати взаємозвʼязок і 

суперечливість функцій податку. 

4. Як класифікуються податки? Чим визначається 

співвідношення прямих і непрямих, загальнодержавних і 

місцевих податків у державі? 

5. Які податки і збори відносять до загальнодержавних? До 

місцевих? 

6. Структурувати систему оподаткування у розрізі 

оподаткування фізичних і юридичних осіб. 

7. Які основні функції виконують податки? Які Ви знаєте 

інші функції податків? 

8. За якими ознаками класифікуються податки?  
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9. Дати характеристику прямих і непрямих податків. У 

чому відмінність між загальнодержавними і місцевими 

податками та зборами? 

10. На яких принципах базується податкова система 

України? 

11. У чому зміст і значення податкової політики? Якими 

критеріями визначається її ефективність? 

12. На яких засадах базується спрощена система 

оподаткування? 

 

3.7. Тема 7. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо 

використання інструментів фінансового ринку 

Питання для обговорення: 

1. Фінансовий ринок: сутність, його функції, економічна 

роль. 

2. Ринок грошей і ринок капіталів (ринок кредитних 

ресурсів і ринок цінних паперів). 

3. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо кредитно-

банківської системи. 

4. Фінансовий бізнес-консалтинг щодо ринку цінних 

паперів та фондової біржі. 

 

Тестові завдання: 

1. За формою фінансових ресурсів фінансовий ринок 

поділяється на: 

а) ринок грошей і ринок капіталів; 

б) ринок грошей і ринок економічних ресурсів; 

в) ринок капіталів і ринок економічних ресурсів; 

г) ринок акцій та ринок облігацій; 

д) правильна відповідь серед наведених відсутня. 

2. Інституціональну структуру кредитно-банківської 

системи утворюють: 

а) центральний банк країни та комерційні банки; 

б) спеціальні небанківські фінансово-кредитні установи, 

які виконують окремі функції або обслуговують окремі галузі 

економіки; 
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в) кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні фонди, 

інвестиційні компанії тощо; 

г) банки, кредитні спілки, страхові компанії, пенсійні 

фонди, інвестиційні компанії тощо; 

д) центральний банк країни, комерційні банки, спеціальні 

небанківські фінансово-кредитні установи. 

3. До комерційного кредиту належить: 

а) довгострокова позика, що надається для придбання 

землі; 

б) кредит банку юридичним особам; 

в) випуск облігацій державних позик; 

г) продаж товару одним підприємством іншому з 

відстроченням платежу; 

д) будь-який кредит. 

4. Система заходів регулювання майбутніх цінових ризиків 

через купівлю-продаж строкових біржових контрактів – це: 

а) хеджування; 

б) опціон; 

в) спекуляція; 

г) страхування; 

д) фʼючерсний контракт. 

5. Вексель є знаряддям одного з видів кредиту, а саме: 

а) комерційного; 

б) банківського; 

в) державного; 

г) міжнародного; 

д) іпотечного. 

6. До умов надання кредиту не належить: 

а) терміновість; 

б) платність; 

в) забезпеченість; 

г) зворотність; 

д) прибутковість. 

7. Національному банку України не притаманна функція: 

а) емісія грошей; 

б) визначення облікової ставки; 

в) резервування кредитних ресурсів комерційних банків; 
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г) забезпечення грошово-кредитної політики; 

д) фінансовий лізинг. 

8. Банківська система не включає: 

а) національний банк; 

б) комерційні банки; 

в) інвестиційні фонди; 

г) кредитні спілки; 

д) регіональні банки. 

9. Одна з властивостей цінного папера не характеризує 

акцію, а саме: 

а) є безстроковим цінним папером; 

б) надає право на участь в управлінні діяльністю емітента; 

в) надає право на отримання постійного фіксованого 

доходу; 

г) надає право на частину майна у разі ліквідації 

акціонерного товариства; 

д) засвідчує відносини співволодіння. 

10. Акція відрізняється від облігації тим, що: 

а) може бути продана тільки одноразово; 

б) не має строку дії; 

в) є більш цінним папером, ніж облігація; 

г) продається на ринку цінних паперів;  

д) є менш цінним папером, ніж облігація. 

 

Практичні завдання: 

Завдання 1. Акціонерним товариством зареєстровано 10 

тис. звичайних акцій, з яких 9 тис. було продано акціонерам. 

Через декілька місяців товариство викупило в інвесторів 1500 

акцій. Із закінченням звітного періоду зборами акціонерів 

прийняте рішення про розподіл як дивідендів 17000 тис. грн 

прибутку. Визначити дивіденди на одну акцію. 

 

Завдання 2. Статутний капітал акціонерного товариства 

«АРОМАТ» у розмірі 20 млн грн розподілений на 900 звичайних 

і 100 привілейованих акцій. Фіксована ставка дивіденду за 

привілейованими акціями – 25,0 %. Обсяг прибутку до розподілу 

між акціонерами становить 2,5 млн грн. Визначити суму 
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дивідендів, яку одержали власники звичайних і привілейованих 

акцій. 

 

Завдання 3. Курсова ціна акції, розміщеної за номіналом 

12 тис. грн у перший рік після емісії, становила 24 тис. грн. 

Визначте додаткову прибутковість цінного папера. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Фінансовий ринок: сутність, його функції, економічна 

роль. 

2. Структуризація фінансового ринку за часовою ознакою 

та в інституціональному розрізі, за групами та видами фінансових 

активів. 

3. Субʼєкти фінансового ринку в розрізі його сегментів. 

4. Елементи інфраструктури фінансового ринку. 

5. Фінансові інструменти як обʼєкти фінансового ринку, їх 

класифікація. 

6. Цінні папери як інструменти фінансового ринку, їх 

ознаки, властивості, функції. 

7. Види цінних паперів. Емісійні та неемісійні цінні папери. 

8. Ринок цінних паперів: функції, види, державне 

регулювання і саморегулівний механізм. Особливості діяльності 

та функції саморегулівних організацій.  

9. Фондова біржа, її статус та функції 

 

3.8. Тема 8. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах 

інтернаціоналізації фінансової сфери 
Питання для обговорення: 

1. Фінансовий бізнес-консалтинг в умовах невизначеності 

та ризиків 

2. Інтернаціоналізація фінансової сфери. 

3. Консалтинг в умовах інтернаціоналізації фінансової 

сфери 

 

Тестові завдання: 

1. У діяльності консалтингових фірм ризик визначають як: 
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а) ймовірність настання несприятливих подій і дії 

несприятливих чинників, здатних негативно вплинути на 

досягнення мети; 

б) неправильну оцінку необхідних ресурсів; 

в) відсутність взаємозв’язку між діями різних служб 

консультанта при підготовці проекту; 

г) всі відповіді вірні. 

2. Які є основні види ризиків у діяльності консалтингових 

фірм? 

а) ризик зміни вартості виконаних робіт, ризик порушення 

термінів виконання робіт, ризик помилково сформульованих 

реальних потреб замовника; 

б) ризик порушення термінів виконання робіт, ризик зміни 

вартості виконаних робіт, ризик невідповідності результатів 

проекту поставленим цілям; 

в) ризик невідповідності результатів проекту поставленим 

цілям, ризик невірного визначення обсягу, складу і послідовності 

робіт; 

г) всі відповіді вірні. 

3. Причинами виникнення ризику порушення термінів 

виконання робіт є: 

а) відсутність процедури проведення узгоджень, 

доопрацювання і ухвалення робіт; 

б) використання недостатньо досліджених методологій, 

непослідовність дій; 

в) помилково сформульовані реальні потреби замовника; 

г) всі відповіді вірні. 

4. На які групи можна розділити основні заходи, що дають 

змогу знизити ризики консультаційного проекту? 

а) правові, організаційні, технологічні; 

б) організаційні, мотиваційні, технічні; 

в) інформаційні, соціально-економічні, правові; 

г) немає правильної відповіді. 

5. Відсутність злагодженого графіка платежів, неефективна 

координація робочої групи в процесі виконання проекту, 

недостатня кваліфікація консультантів є факторами ризику: 

а) зміни вартості виконаних робіт; 
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б) порушення термінів виконання робіт; 

в) невиконання консультаційного проекту; 

г) невідповідності результатів проекту поставленим цілям. 

 

Питання проблемного характеру: 

1. Які наслідки можливі при настанні несприятливої події, 

ризик настання якої не був передбачений і не «застрахований» в 

проектній документації? 

2. Які основні чинники здатні вплинути на якість 

виконання консультаційного проекту? 

3. Які ключові моменти зумовлюють затягування термінів 

виконання консультаційних робіт? 

4. Назвіть основні чинники, що здійснюють вплив на 

бюджет проекту? 

5. Охарактеризувати основні заходи, які дають змогу 

знизити ризики консультаційного проекту. 

6. Навести основні фактори та аспекти зниження ризику 

невиконання консультаційного проекту. 

 

4. Перелік тем доповідей, для самостійної роботи 

 

1. Місце консалтингових фірм у ринковій інфраструктурі. 

2. Різні підходи щодо визначення категорії «фін. 

консалтинг». 

3. Види консалтингу щодо предмета консультування. 

4. Методологічна класифікація консалтингових послуг. 

5. Передумови виникнення та розвитку консалтингу. 

6. Четвірка світових лідерів в області консалтингу. 

7. Основні тенденції розвитку світового ринку 

консалтингових послуг. 

8. Характеристика проектів міжнародних організацій, які 

здійснювали технічну підтримку України.  

9. Етапи розвитку ринку консалтингових послуг в Україні. 

10. Рейтинг консалтингових фірм в Україні та їх коротка 

характеристика. 

11. Проблеми розвитку фін. консалтингу в Україні. 

12. Професійні асоціації в області консалтингу. 
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13. Характеристика стадій та основних етапів 

консалтингового процесу. 

14. Структура запрошення та технічного завдання на 

виконання консалтингових послуг. 

15. Критерії попередньої оцінки консалтингових фірм. 

16. Зміст технічної та фінансової пропозиції від 

консалтингової фірми. 

17. Завдання, які пропонуються для вирішення 

консалтинговим фірмам (проблема корекції, вдосконалення, 

творчого розвитку). 

18. Порівняльна характеристика методів щодо діагностики 

клієнтської організації. 

19. Підходи щодо систематизації даних, отриманих під час 

діагностики. 

20. Розробка рекомендацій щодо вирішення проблем у 

клієнтській організації. 

21. Методи оцінки результатів роботи консультанта. 

22. Переваги та недоліки зовнішніх і внутрішніх 

консультантів. 

23. Організаційна структура консалтингової фірми. 

24. Форми ціноутворення на консалтингові послуги. 

25. Структура витрат консалтингової фірми. 

26. Договори на консалтингові послуги. 

27. Структура та зміст договору на здійснення 

консалтингових послуг. 

28. Етичні правила консультанта. 

29. Особисті якості консультантів. 

30. Основні моделі співробітництва між клієнтською 

організацією та консалтинговою фірмою. 

31. Принципи вибору маркетингових прийомів. 

32. Співвідношення попиту та пропозиції на консалтингові 

послуги в Україні. 

33. Сутність понять «реінжиніринг», «бенчмаркінг», 

«аутсорсинг» та «коучинг» 
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