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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Метою  навчальної дисципліни є формування системи знань з 
управління фінансами підприємств,  операційною  та інвестиційною  

діяльністю,  визначення  стратегії і тактики фінансового забезпечення 
суб'єктів господарювання.  
Завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент» є: 

визначення сутності та методологічних основ фінансового   
менеджменту, управління фінансовими ризиками та застосування 
інструментів антикризового управління грошовими потоками, 

прибутком, інвестиціями, активами; володіння методикою визначення 
вартості капіталу та опанування способів оптимізації його структури 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- теорію та практику управління фінансами підприємства; 
- методику визначення фінансової стратегії і тактики суб'єкта 

господарювання; 
- фінансове планування та прогнозування; 
- антикризове фінансове управління на підприємстві. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

- здійснювати управління грошовими потоками, прибутком, 

інвестиціями,  фінансовими ризиками, активами, капіталом 

та зобов'язаннями підприємства; 
- визначати вартість грошей у часі; 
- аналізувати фінансові звіти відповідно до потреб 

фінансового управління; 
- розраховувати рівень загрози банкрутства. 

 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

 

ТЕМА 1. СУТНІСТЬ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ, ЙОГО 

МЕТОДИ 

План практичного заняття 
1. Сутність фінансового менеджменту та його умови. 

2. Мета, завдання, стратегія  і тактика фінансового менеджменту. 
3. Організація фінансового менеджменту на підприємстві. 
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Ключові терміни та поняття: механізм фінансового 
менеджменту, фінанси, фінансова діяльність, фінансові інструменти, 

фінансові ресурси, фінансовий менеджмент, об'єкти фінансового 
менеджменту, суб'єкти фінансового менеджменту. 

 

Запитання для самоконтролю 
1. Етапи становлення і розвитку фінансового менеджменту. 
2. Об'єкти і суб'єкти фінансового менеджменту. 
3. Особливості фінансового менеджменту в малому бізнесі. 
4. Принципи фінансового менеджменту. 
5. Прийоми і методи фінансового менеджменту та їх 

характеристика. 
6. Дискусійні питання фінансового менеджменту стосовно його 

мети. 

 

Тестові завдання: 

1. Фінансовий менеджмент сформувався у самостійну науку 

минулого століття у США у: 

а). 90-х роках; 
б). 60-х роках; 
в). 70-х роках; 
г). 20-х роках. 

2. З скількох взаємопов’язаний елементів складається 

фінансовий механізм: 

а). з трьох; 
б). з п’яти; 

в). з семи; 

г). з дев’яти. 

3. Скільки є основних принципів фінансового менеджменту: 

а). п’ять; 
б). шість; 
в). сім; 

г). десять. 
4. Ієрархічна будова центрів управління підприємством 

передбачає: 
а) виділення різних рівнів управління; 
б) диференціацію за функціями управління або видами діяльності; 
в) формування системи прав, обов’язків і міри відповідальності 
керівників структурних підрозділів; 
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г) дослідження особливостей функціонування окремих структурних 

підрозділів. 
5. Прикладом центру витрат є: 

а) постачально-заготівельний підрозділ підприємства; 
б) збутовий підрозділ підприємства; 
в) структурний підрозділ; 
г) дочірня фірма підприємства. 

6. Прикладом центру прибутку є: 
а) виробничий підрозділ; 
б) дочірня фірма підприємства; 
в) збутовий підрозділ підприємства; 
г) структурний підрозділ із закінченим циклом виробництва та 
реалізації окремих видів продукції. 
7. Фінансова стратегія спрямовується на: 

а) забезпечення самофінансування підприємства; 
б) максимізацію ринкової вартості підприємства; 
в) формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності 
підприємства; 

г) прогнозування напрямів фінансової діяльності та моделювання 
параметрів фінансового розвитку підприємства. 
8. Хто сформулював концепцію обліку витрат за «центрами 

відповідальності»?  

а) Джон А.Хіггінс; 
б) Джон Р.Хікс; 
в) Джеймс Тобін; 

г) Вільфредо Парето. 
9. Основною метою фінансового менеджменту є: 

б) максимізація ринкової вартості підприємства; 
в) досягнення фінансової рівноваги; 

г) зростання обсягу виробництва і реалізації продукції; 
д) мінімізація фінансових ризиків. 

10. Об’єктом управління фінансового менеджменту є: 
а). організація грошового обігу; 
б). постачання фінансовими коштами та інвестиційними цінностями; 

в). організація фінансової роботи; 

г). організація грошового обігу, постачання фінансовими коштами та 
інвестиційними цінностями, основними та оборотними засобами, 

організація фінансової роботи. 
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Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Припустимо, що деяка фірма досягла значення 
рентабельності інвестицій (КОІ) 30%. Чи означає це, що можливість, 
яка виникла, розміщення капіталу з КОІ=25%, але у менш ризиковане 
підприємство, слід безсуперечно відкинути? 

За якими умовами нове інвестування слід здійснити? 

 

Завдання 2. Який вибір між двома альтернативними 

інвестиційними проектами здійснить фінансовий менеджер? 

Очікуваний доход на акцію (грн.) 
Проект Рік 1 Рік 2 Рік З Усього за 3 роки 
Р1 2,6 1,4 0,5 4,5 
Р2 0,8 1,3 2,7 4,8 

 

 

ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ 

План практичного заняття 
1. Базові показники, що використовуються у фінансовому 

менеджменті. 
2. Інформаційне забезпечення та його використання в 

фінансовому менеджменті. 
3. Ефективність інформації. 
4. Фінансова звітність як основне джерело інформації. 

 

Ключові терміни та поняття: баланс, інформаційна система, 
організаційна система, фінансовий аналіз, фінансова звітність, 
фінансове планування. 

 

Запитання для самоконтролю: 
1. Місце фінансового менеджера в системі управління 
підприємством. 

2. Професійні та етичні вимоги до фінансового менеджера. 
3. Форма власності як фактор організації фінансового менеджменту. 
4. Ієрархічна і функціональна будови центрів управління 
підприємством. 

5. Поняття та види центрів відповідальності на підприємстві. 
 

Тестові завдання: 
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1. Фінансова інформація представляє собою набір даних про 

стан: 

а) основних засобів підприємства; 
б) господарських ресурсів, зобов’язань і фінансових джерел фірми;  

в) конкурентів; 
г) нема правильної відповіді. 

2. Конкретні показники системи фінансового менеджменту 

формуються за рахунок: 

а) як зовнішніх, так і внутрішніх джерел інформації; 
б) тільки внутрішніх джерел; 
в) тільки зовнішніх джерел; 
г) нема правильної відповіді. 

3. Витоки фінансової інформації визначаються: 

а) дворівневим характером обліку; 
б) однорівневим характером обліку; 
в) трьохрівневим характером обліку; 
г) видом діяльності підприємства. 

4. Баланс підприємства – це: 
а) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну 
дату стан його активів, зобов’язань і капіталу; 

б) вартість майна і боргових прав, якими володіє підприємство; 
в) це комплекс показників; 
г) усі відповіді невірні. 

5. Ієрархічна будова структурних підрозділів управління 

підприємством передбачає: 
а) виділення різних рівнів управління; 
б) поділ підрозділів за функціями управління; 
в) поділ за видами діяльності; 
г) поділ на функціональні та управлінські служби. 

6. Формування інформаційної бази фінансового менеджменту 

на підприємстві – це: 
а) процес цілеспрямованого добору відповідних економічних 
показників, орієнтованих на прийняття стратегічних рішень і 
ефективне поточне управління фінансовою діяльністю; 

б) інформаційна система; 
в) інформаційне забезпечення; 
г) вірної відповіді немає. 

7. Розробки стратегії фінансового менеджменту включає такі 
етапи: 
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а). визначення загального періоду формування стратегії;  
б). формування стратегічних цілей і завдань фінансового 
менеджменту;  

в). конкретизація розробленої тактики за періодами її реалізації; 
г). відповіді а) і б). 

8. Загальні вимоги до фінансової звітності викладено в 

положенні (стандарті) бухгалтерського обліку №1, що визначає: 
а) мету фінансових звітів, їх склад; 

б) звітний період, якісні характеристики та принципи, якими слід 

керуватися під час складання фінансових звітів; 
в) вимоги до розкриття інформації у фінансових звітах; 
г) всі відповіді вірні. 

9. Звітним періодом для складання фінансової звітності є: 
а) календарний рік; 
б) два роки; 

в) один місяць; 
г) вірної відповіді немає. 

10. Ефективність розробленої стратегії оцінюють за 

параметрами: 

а). внутрішня збалансованість, ресурсне забезпечення;  
б). ефективність реалізації, узгодженість із загальною стратегією;  

в). ефективність використання наявних фінансових ресурсів, 
ефективність самофінансування;   

г). відповіді а) і б). 

 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. ВАТ випустило 10%-ні облігації зі знижкою 10 000 

грн., загальна номінальна вартість яких дорівнює 100 000 грн., термін 

погашення – 5 років. Дата сплати відсотків за облігаціями – 31 грудня 
кожного року. Якою буде балансова вартість цих облігацій через 2 

роки?  

 

Завдання 2. Підприємство переоцінює свої основні засоби на дату 
балансу. Справедлива вартість виробничого обладнання на 31.12.201_ 

становила 43 000 грн. А його балансова вартість до переоцінки на цю 

дату дорівнювала 40 000 грн. Як вплине зміна справедливої вартості 
на статтю "Інший додатковий капітал", якщо кредитове сальдо 
рахунку "Дооцінка активів" на 31.12.201_ до відображення переоцінки 

дорівнювало 1 000 грн? 
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Завдання 3. У балансі підприємства на 31.12.2010 за статтею 

"Інший додатковий капітал" відображено дооцінку основних засобів у 
сумі 5 000 грн. Якщо на 31.12.2011 переоцінка основних засобів 
зменшила їхню балансову вартість на 6 000 грн., то як зміниться 
власний капітал підприємства на цю дату? 

 

 

ТЕМА 3.  УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ ПОТОКАМИ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ 
План практичного заняття 

1. Економічна сутність грошових потоків. 
2. Класифікація видів грошових потоків. 
3. Розрахунок видів грошових потоків. 
4. Етапи управління грошовими потоками. 

 

Ключові терміни та поняття: грошовий потік, чистий грошовий 

потік, види грошових потоків, розрахунково-платіжна дисципліна. 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Звіт про рух грошових коштів підприємства: порядок та 
методика складання. 

2. Види та способи розрахунків на підприємстві. 
3. Структура вхідних і вихідних грошових потоків. 
4. Фактори, що впливають на величину та рух грошових потоків. 
5. Теперішня вартість різних грошових потоків. 
6. Порядок визначення виручки від реалізації продукції. 
7. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. 
8. Прогнозування надходжень та використання коштів на основі 

планових показників обсягу реалізації продукції. 
9. Раціональна організація розрахунково-платіжної політики на 

підприємстві. 
 

Тестові завдання: 

1. Грошовий потік –  це: 
а). сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, 
генерованих його господарською діяльністю; 

б). система “фінансового кровообігу” господарського механізму 
підприємства; 
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в). грошові надходження підприємства мінус його грошові виплати за 
певний період; 

г). всі відповіді вірні. 
2. Ефективне управління грошовими потоками забезпечує: 

а). фінансова рівновага підприємства в процесі його стратегічного 
розвитку; 

б). зниження ризику неплатоспроможності підприємства; 
в). всі відповіді вірні; 
г). немає вірної відповіді. 

3. За методом оцінки в часі виділяють наступні види грошових 

потоків: 

а). надлишковий грошовий потік, дефіцитний грошовий потік; 
б). теперішній грошовий потік, майбутній грошовий потік; 
в). валовий грошовий потік, чистий грошовий потік; 
г). регулярний грошовий потік, дискретний грошовий потік. 

4. Чистий грошовий потік розраховується за формулою: 

а). ЧГП = Позитивний грошовий потік + Негативний грошовий потік; 
б). ЧГП = Негативний грошовий потік - Позитивний грошовий потік ; 
в). ЧГП = Позитивний грошовий потік - Негативний грошовий потік; 
г). Немає вірної відповіді. 

5. З фінансової діяльності сума чистого грошового потоку 

визначається: 

а). різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, 
фінансових інвестицій і сумою їх придбання у звітному періоді; 

б). різниця між сумою реалізації окремих видів необоротних активів, і 
сумою виплачених дивідендів; 

в). як різниця між сумою фінансових ресурсів, які залучені із зовні, та 
сумою основного боргу, а також виплачених дивідендів 
(процентів); 

г). правильна відповідь а і б. 

6. Співвідношення чистого грошового потоку підприємства, 

спрямована на інвестування його розвитку до загальної суми 

грошового потоку це: 
а). коефіцієнт ліквідності грошового потоку підприємства; 
б). коефіцієнт ефективності грошового потоку підприємства; 
в). коефіцієнт реінвестування чистого грошового потоку 
підприємства; 

г). коефіцієнт реінвестування. 
7. Коефіцієнт ліквідності грошового потоку визначається: 
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а). як співвідношення суми валового негативного грошового потоку 
до суми валового позитивного грошового потоку; 

б). як співвідношення чистого грошового потоку спрямована на 
інвестування його розвитку до загальної суми грошового потоку; 

в). як співвідношення суми валового позитивного грошового потоку 
до суми валового негативного грошового потоку; 

г). вірної відповіді немає. 
8. Вхідний грошовий потік визначається як: 

а). сума надходження грошових коштів від операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності; 

б). як сума витрачання грошових коштів в ході проведення кожного 
виду діяльності; 

в). як різниця між витрачанням грошових коштів в ході проведення 
кожного виду діяльності; 

г). немає вірної відповіді. 
9.Основною метою управління грошовими потоками є: 

а). забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його 
розвитку шляхом балансування обсягів надходження і витрати 

коштів. 
б). забезпечення повного і достовірного обліку грошових коштів на 
підприємстві і формування необхідної звітності. 

в). залучення довгострокових фінансових кредитів. 
г). зниження суми постійних витрат підприємства. 

10. Грошовий потік можна представити як систему: 

а). «фінансового кровообігу» 

б). «фінансової  рівноваги» 

в). «прибутку» 

г). «активів». 

 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. На основі наведених нижче даних скласти звіт про рух 

грошових коштів із застосуванням: 

а) прямого методу; 
б) непрямого методу. 
Підприємство займається торговельною діяльністю. Залишок 

коштів на рахунку підприємства на 1 січня 201_ р. становив 199 тис. 
грн., а прибуток до оподаткування за 201_ р. - 878 тис. грн. 

Протягом 201_ р. були здійснені такі операції: 
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 Зміст операції Сума, тис. грн. 

1. Придбані товари (запасів на 1 січня 201_ р, не 
було) 

2700 

2. Реалізовані товари у кредит (собівартість 
реалізованих товарів 1600 тис, грн.) 

4200 

3. Надійшло від покупців 4000 

4. Перераховано постачальникам за придбані товари 2650 

5. Виплачена зарплата 500 

6. Сплачені відсотки 42 

7. Нарахована амортизація основних засобів 90 

8. Сплачені різні витрати обігу (оренда, освітлення, 
опалення тощо) 

80 

9. Нарахований податок на прибуток 80 

10. Придбане та оплачене устаткування 950 

11. Отримана позика 420 

12. Сплачений податок на прибуток 70 

13. Виплачені дивіденди 87 

14. Списані товари 10 

 

Завдання 2. Як відрізнятимуться прибуток та грошовий потік 
фірм, якщо одна з них використовує метод рівномірного нарахування 
амортизації, а інша - метод прискореного нарахування амортизації? 

 

 

ТЕМА 4.  ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ ГРОШЕЙ У ЧАСІ ТА ЇЇ 
ВИКОРИСТАННЯ У ФІНАНСОВИХ РОЗРАХУНКАХ 

План практичного заняття 
1. Концепції оцінки вартості грошей у часі. 
2. Методичний інструментарій вартості грошей у часі. 
3. Теперішня дисконтована вартість грошей. 

4. Чиста теперішня вартість грошей. 

 

Ключові терміни та поняття: ануїтет, дисконтування вартості, 
майбутня вартість грошей, інфляція, приріст вартості, теперішня 
вартість грошей, реальна вартість грошей, простий і складний 

процент, реальна та номінальна процентна ставка. 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Способи і прийоми аналітичної обробки економічної інформації. 
2. Визначення рівня процентної ставки у фінансових обчисленнях. 
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3. Використання економіко-математичних методів у фінансовому 
менеджменті. 

4. Застосування ануїтету у фінансових операціях. 
5. Визначення реальної процентної ставки за допомогою формули 

Фішера. 
6. Специфіка оцінки вартості грошей у часі у фінансових 

установах. 
 

Тестові завдання: 

1. Існують дві складові концепції вартості грошей в часі: 
а) минулої і теперішньої вартості грошей; 

б) майбутньої і теперішньої вартості грошей; 

в) майбутньої і минулої вартості грошей; 

г) початкової і майбутньої вартості грошей. 

2. Теперішня вартість – це:  
а) грошова вартість минулих доходів на теперішній час; 
б) грошова вартість майбутніх доходів на теперішній час; 
в) грошова вартість майбутніх доходів на майбутній час; 
г) грошова вартість збитків  на майбутній час. 

3. Дисконтування – це: 
а) зведення економічних показників одного року до порівнянного в 
часі вигляду; 

б)  зведення економічних показників різних років до порівнянного в 
часі вигляду; 

в) зведення економічних показників різних років до різних точок 
відліку; 

г) зведення економічних показників одного року до різних точок 
відліку. 
4. Якщо ЧТВ >0, то: 

а) підвищення ефективності діяльності підприємства немає; 
б) інвестиційний проект доцільно прийняти; 

в) ефективність діяльності підприємства знизиться; 
г) проект немає права на існування. 

5. Процес накопичення або дисконтування вартості може 
здійснюватися: 

а) по простих відсотках; 
б) як по простих, так і по складних відсотках; 
в) по складних відсотках; 
г) не здійснюється взагалі. 
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6. Складний відсоток – це: 
б) нарахування відсотку лише на початкову інвестовану суму; 
в) нарахування відсотку не тільки на основну суму, а й на суму, що 

включає як основну суму, так і нараховані раніше відсотки; 

г) нарахування відсотку лише на відсотки; 

д) всі відповіді вірні. 
7. Нарахування за схемою простих відсотків застосовується, як 

правило, в: 

а) короткострокових фінансових операціях; 
б) довгострокових фінансових операціях; 
в) середньострокових фінансових операціях; 
г) не застосовується взагалі. 

8. Нарахування відсотків декілька разів на рік здійснюється за 

формулою: 

а) Рn = Р (1 + r n); 

б) Рn = Р (1 + r)
n
;  

в) Рn =  (1 + r)
n
;  

г) Pn=P(1+ r/m)
nm

. 
9. Сума, яку вкладник одержить через n років по складних 

відсотках становитиме: 
а) Рn = Р (1 + r n); 

б) Рn = Р (1 + r)
n
; 

в) Рn =  (1 + r)
n
; 

г) Р = Рn (1 + r)
n
; 

10. Складний відсоток може нараховуватися: 

а) лише один раз на рік; 
б) лише один раз на три роки; 

в) частіше, ніж один раз на рік;  
г) лише один раз на два роки. 

 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Підприємство сподівається одержати такі суми 

грошей за наступні чотири роки (тис. грн.) - 1000; 1200; 1500; 900. 

Якщо дисконтна ставка дорівнює 10%, то чому буде дорівнюватиме 
теперішня вартість грошового потоку? 

 

Завдання 2. Визначити, яким повинен бути початковий внесок 
компанії для накопичення необхідного капіталу, якщо компанії 
потрібно накопичити кошти, щоб здійснити переобладнання 
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виробництва. Найменш ризиковий метод накопичення є придбання 
державних цінних паперів, які формують річний дохід за 
встановленою ставкою при піврічному нарахуванні процентів. Дані 
для розрахунку: 

 

Показники Варіант 

І II III 

Сума необхідного капіталу, тис. грн. 1460,0 1680,0 1740,0 

Термін накопичення, роки 5 6 5 

Річний дохід за цінними паперами, % 15 16 14 

 

Завдання 3. Визначити рівень реальної процентної ставки та суму 
приросту капіталу з врахуванням впливу фактору інфляції, 
використавши такі дані: 

 

Показники Варіант 

І II III 

Обсяг інвестицій, тис. грн. 200,0 230,0 350,0 

Номінальна процентна ставка, % річних 14,0 15,0 14,5 

Термін вкладання коштів, роки 2 3 2 

Квартальний темп інфляції, % 1,6 2,0 1,8 

 

Завдання 4. Для погашення кредиту, виданого під складну 
відсоткову ставку 4% річних, упродовж 10 років повинні вноситися 
щорічні платежі в розмірі 5000 грн. Зміна умов дозволяє з самого 
початку вносити по 7500 грн. Визначте новий строк, за яким борг буде 
повністю погашено. 

 

Завдання 5. Як зміниться величина реального доходу, якщо 
номінальний доход дорівнює 30 тис. грн., а індекс інфляції цього року 
складає 1,06 ? 

 

Методичні вказівки до розв’язування завдань: 

Рівень інфляції розраховується за формулою: 

%100
1

1
⋅

−
=

−

−

³

³³
³ Ó

ÓÓ
Ò  

де  ³Ó – рівень цін і-го року; 

1−³Ó  – рівень цін базисного року.  
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Індекс інфляції розраховується за формулою: 

1−

=

³

³

Ó

Ó
²  

Розрахунок майбутньої вартості ануїтету, що здійснюється на 
умовах наступних платежів (постнумерандо): 

q

q
ÀFA

n

post

1)1( −+
×=  

де postFA  – майбутня вартість ануїтету, що здійснюється на умовах 

наступних платежів; 
А - член ануїтету, що характеризує розмір окремого платежу;  
q - процентна ставка, що використовується, виражена десятковим 

дробом; 

п - кількість інтервалів, в яких здійснюється кожний платіж, в 
загальному обумовленому періоді часу. 
Розрахунок майбутньої вартості ануїтету на умовах попередніх 

платежів (пренумерандо): 

)1(
1)1(

q
q

q
AFA

n

pre +×
−+

×=  

 де preFA – майбутня вартість ануїтету, що здійснюється на умовах 

попередніх платежів;  
Розрахунок теперішньої вартості грошових коштів: 

nq

F
P

)1( +
=  

де Р - початкова сума вкладу;  
F - майбутня вартість вкладу при його прирості, обумовленому 

умовами інвестування;  
q - дисконтна ставка, виражена десятковим дробом;  

n - кількість інтервалів, з яких здійснюється кожний процентний 

платіж, в загальному обумовленому періоді часу. 
 

 

ТЕМА 5.  УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОМ 

План практичного заняття 
1. Зміст і завдання управління прибутком. 

2. Управління прибутком від звичайної і надзвичайної діяльності. 
3. Фактори ,що впливають на управління прибутком. 
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4. Управління формуванням витрат. 
5. Поріг рентабельності. 
6. Операційний леверидж. 

7. Політика розвитку підприємства при використанні прибутку. 
 

Ключові терміни та поняття: валовий дохід, виручка від 

реалізації, витрати, доходи, змінні витрати, леверидж, маржинальний 

прибуток, основна діяльність, операційний прибуток, постійні 
витрати, прибуток, фінансова надійність, чистий прибуток. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Види умовно-змінних витрат підприємства. 
2. Види умовно-постійних витрат підприємства. 
3. Механізм розподілу прибутку підприємства. 
4. Звіт про фінансові результати підприємства: зміст і методика 
складання. 

5. Цінова та асортиментна політика та її вплив на доходи 

підприємства. 
6. Особливості використання механізму операційного важеля 

(левериджу) для підприємств різних галузей діяльності. 
 

Тестові завдання: 

1. Якщо гранична виручка перевищує граничні витрати, то 

прибуток: 

а). збільшується; 
б). зменшується; 
в). збільшується лише на величину; 
г). залишається незмінним. 

2. Граничні витрати – це абсолютна сума максимально 

можливих для підприємства витрат, при яких воно: 

а). хоч і зазнає збитків, але продовжує функціонувати; 

б). є беззбитковим; 

в). продовжує одержувати прибуток; 
г). є ефективним і успішно розвивається. 

3. Чим менший поріг рентабельності: 
а). тим швидше підприємство покриває свої видатки; 

б). тим більш збитковим є підприємство; 
в). тим більш фінансово стійким є підприємство; 
г). правильні відповіді а і б. 
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4. Показник порогу рентабельності визначається за формулою: 

а). ПР=ПВ*КМД; 

б). ПР=ЗМ/КМД; 

в). ПР=ПВ/КМД; 

г). ПР=КМД/ОД. 

5. Вплив збільшення обсягів виробництва і реалізації товарної 
продукції на прибуток підприємства визначається поняттям: 

а). операційного левериджу; 
б). фінансового левериджу; 
в). коефіцієнта виробничого левериджу; 
г). виробничо-фінансового левериджу. 

6. Коефіцієнт ефекту операційного левериджу (Ке.о.л.) 

визначається за формулою: 

а). Ке.о.л=∆РП/ ∆П; 

б). Ке.о.л.= ∆П/ ∆РП; 

в). Ке.о.л=∆ПВ/∆РП; 

г). Ке.о.л=∆П* ∆РП. 

7. Система управління витратами має функціональний та … 

аспекти: 

а). плановий; 

б). ресурсний; 

в). організаційний; 

г). нормативний. 

8. Фактичний рівень витрат обчислюється за даними: 

а). поточного обліку; 
б). оперативного обліку; 
в). технічного обліку; 
г). статистичного обліку. 

9. Прибуток підприємство спрямовує на: 

а). формування фінансових ресурсів інвестора; 
б). формування фінансових ресурсів держави і власних фінансових 
ресурсів; 

в). формування фінансових ресурсів держави; 

г). формування власних фінансових ресурсів. 
10. Якщо граничні витрати дорівнюють граничній виручці, то: 

а). прибуток max; 

б). прибуток min; 

в). прибуток дорівнює 0; 

г). прибуток залишається незмінним. 
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Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Підприємство "Фаворит" протягом року реалізувало 

продукції на 480 тис. грн., у тому числі 80 тис. грн. – ПДВ. 

Підприємство не є платником акцизного збору, не надавало знижок 
своїм покупцям. Проте було повернуто продукції на 6 тис. грн., у тому 
числі 1 тис. грн. ПДВ. Знайдіть суму чистого доходу від реалізації 
продукції для цього підприємства. 

 

Завдання 2. Компанія виробляє електроприлади. Відомі такі дані: 
обсяг продажу – 4400; 

сумарні витрати – 4000; 

сировина і матеріали – 200; 

зарплата виробничих робітників – 1000 

інші змінні витрати – 150. 

Розрахуйте коефіцієнт прибутковості і як будуть змінюватися обсяг 
продажу і рівень витрат у наступних випадках (без додаткових 
вкладень у структуру): 
1) обсяг виробництва скоротився на 20%; 

2) обсяг виробництва збільшився на 10%. 

 

Завдання 3. Керівництво фірми "Паша" планує збільшити виручку 
від реалізації на 10%. Основні показники поточного року: виручка від 

реалізації – 40 млн. грн., змінні витрати – 19 млн. грн., постійні 
витрати – 10 млн. грн. Визначити суму прибутку, яку отримає фірма 
"Паша" при новій виручці від реалізації (період слід вважати 

релевантним). 

 

Завдання 4. Підприємство "Прогрес" виготовляє один вид 

продукції і є прибутковим. Керівництво підприємства поставило перед 

аналітиками завдання: Визначити, на скільки відсотків повинен 

збільшитися обсяг реалізації продукції, щоб прибуток підприємства 
збільшився на 10%. Виконайте це завдання, визначивши одночасно 
запас фінансової міцності даного підприємства.  
Скористайтеся такими даними: 

� Обсяг реалізації у звітному періоді – 80 тис. виробів. 
� Ціна одного виробу – 200 грн. 

� Загальна сума постійних витрат – 2 мли. грн. 

� Змінні витрати на одиницю продукції – 110 грн. 
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Завдання 5. Визначте на прикладі товариства з обмеженою 

відповідальністю "Епсілон" прибуток, поріг рентабельності, валову 
маржу, запас фінансової стійкості, операційний важіль, якщо виручка 
від реалізації – 39 500 грн., змінні витрати – 7 889,1 грн., постійні 
витрати – 12 824,97 грн. 

Скільки відсотків прибутку може зберегти підприємство "Епсілон", 

якщо виручка від реалізації зменшиться на 30%? 

 

 

Методичні вказівки до розв’язування завдань: 

Валова маржа:  

ÏÂÏðÌ âàë += , 

де Пр – прибуток;  ПВ – постійні витрати. 

Поріг рентабельності : 

âàë
pn Ì

ÏÂ
N =.. . 

Запас фінансової стійкості:  

.. ðïNQÇÔÌ −= , 

де Q – виручка від реалізації продукції. 
Ефект операційного важеля:  

ÎÏ
ÂÏ

Åîâ
∆

∆
=

0 , 

де Еов - ефект операційного важеля;  
0ÂÏ∆ - темп приросту валового операційного прибутку;  

ÎÏ∆  - темп приросту обсягу реалізації. 
Ефект фінансового важеля: 

ÂÊ

ÇÊ
ÊÄÏÏÅ àðôâ ×−×−= )%()1( , 

де 
ôåÅ  – ефект фінансового важеля;  

ППр – ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;  

Да – коефіцієнт дохідності активів (відношення валового прибутку 
до середньої вартості активів), %;  

%К – середній розмір проценту за кредит, що сплачується за 
використання залученого капіталу, %;  

ЗК – середня «ума залученого капіталу підприємства;  
ВК – середня сума власного капіталу підприємства. 
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ТЕМА 6. УПРАВЛІННЯ АКТИВАМ 

План практичного заняття 
1. Економічна сутність і класифікація активів  підприємства. 
2. Управління необоротними активами. 

3. Управління оборотними активами. 

 

Ключові терміни та поняття: активи, необоротні активи, 

оборотні активи, постійні оборотні активи, сукупні активи, 

операційний цикл, виробничий цикл, політика управління оборотними 

активами, політика управління необоротними активами, джерела 
фінансування активів. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Особливості складу і структури активів підприємств різних 

галузей і сфер діяльності. 
2. Характеристика активу балансу підприємства. 
3. Характеристика стадій кругообігу оборотних активів. 
4. Поняття оборотного капіталу підприємства та джерела його 

формування. 
5. Операційний та фінансовий цикли підприємства. 
6. Амортизаційна політика підприємства: види та характеристика. 
7. Нематеріальні активи підприємства та управління ними. 

8. Раціоналізація структури активів підприємства. 
10. Порядок формування розрахункової політики підприємств. 
11. Управління запасами товарно-матеріальних цінностей. 

12. Особливості формування і використання інвестиційних активів 
підприємств. 

13. Специфіка відображення активів у фінансовій звітності в 
закордонній практиці. 

14. Цінні папери як особливий вид активів підприємств. 
 

Тестові завдання: 

1. За характером володіння активи підприємства поділяються 

на: 
а) валові, орендовані;  
б) власні, орендовані; 
в) орендовані; 
г) валові і чисті. 
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2. Активи підприємства за формами функціонування 

поділяють на: 

а) валові активи, чисті активи та матеріальні активи;  

б) матеріальні активи, матеріальні активи; 

в) фінансові активи, нематеріальні активи, матеріальні активи; 

г) оборотні, необоротні. 
3. До складу позаоборотных активів входять: 

а) нематеріальні активи; 

б) основні кошти; 

в) незавершене будівництво; 
г) всі відповіді правильні. 

4. В управлінні необоротними активами використовуються 

слідуючи показники : 

а) коефіцієнт зносу, коефіцієнт участи операційних необоротних 
активів в загальній сумі активів підприємства; 

б) період обороту необоротних активів , коефіцієнт рентабельності,  
коефіцієнт придатності необоротних активів; 

в) вірна відповідь а),б); 

г) коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт окупності підприємства. 
5. Оборотні активи характеризуються такими недоліками: 

а) схильністю до втрати вартості у процесі інфляції; 
б)  запаси товарно-матеріальних цінностей не генерують прибуток; 
в) запаси товарно-матеріальних цінностей викликають додаткові 
операційні витрати щодо їх збереження 

г) усі відповіді правильні. 
6. Оборотні активи характеризуються такими позитивними 

особливостями: 

а) високим ступенем структурної трансформації, в результаті якої 
вони легко можуть бути перетворені з одного виду в інший при 

регулюванні товарного і грошового потоків в операційному 
процесі; 

б)  значна частина оборотних активів зазнає ризику втрат у зв’язку з 
недобросовісністю партнерів щодо господарських операцій, а іноді 
і персоналу; 

в) запаси товарно-матеріальних цінностей не генерують прибуток; 
г)  схильністю до втрати вартості у процесі інфляції. 

7. У процесі управління оборотними активами в рамках 

операційного циклу виділяють такі його складові:  
а) виробничий цикл підприємства;  
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б) фінансовий цикл (або цикл грошового обігу) підприємства; 
в) інвестиційний цикл; 
г) вірна відповідь а), б). 
 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Визначте, який тип фінансової політики щодо 
формування оборотних активів на плановий період обрало 
керівництво підприємством при сталій тривалості операційного циклу. 
Дані для розрахунку: 

Показники 
Сума,  
тис. грн. 

Валовий дохід, тис. грн. 2820,0 

Тривалість операційного циклу, дні 51 

Плановий обсяг оборотних активів, тис. грн. 350 

Плановий темп приросту обсягів діяльності, % 10 

 

Завдання 3. Визначте обсяг активів підприємства за джерелами 

фінансування, використавши такі дані: 

Показники 
Сума,  
тис. грн. 

Необоротні активи, тис.грн. 86,0 

Оборотні активи, тис.грн. 214,0 

Власний капітал, тис.грн. 75,0 

Довгостроково залучений капітал, тис. грн. 10,0 

Поточні зобов'язання, тис. грн. 215,0 

 

Завдання 4. Визначте вартість сукупних активів підприємства за 
балансовою оцінкою, використавши дані: 

 

Показники 
Сума,  
тис. грн. 

Необоротні активи, тис. грн. 560,0 

Оборотні активи, тис. грн. 470,2 

Власний капітал, тис. грн. 620,0 

Довгострокові зобов'язання, тис. грн. 180,5 

Поточні зобов’язання, тис. грн. 229,7 
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ТЕМА 7. ВАРТІСТЬ І ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ 

План практичного заняття 
1. Сутність і класифікація капіталу підприємства.  
2. Оптимізація структури капіталу. 
3. Політика формування і фінансовий механізм управління 

власними фінансовими ресурсами. 

4. Управління залученими коштами. 

 

Ключові терміни та поняття: капітал, власний капітал, залучений 

капітал, основний капітал, оборотний капітал, постійний капітал, 
короткостроковий капітал, вартість капіталу, плата за капітал, 
структура капіталу, сукупна вартість капіталу. 

 

Запитання для самоконтролю: 
1. Взаємозв'язок між: вартістю капіталу і вартістю підприємства. 
2. Вплив активів підприємства на структуру капіталу. 
3. Характеристика розділів та статей пасиву балансу. 
4. Вплив інвестиційної діяльності на структуру капіталу 

підприємства. 
5. Емісійна і дивідендна політика підприємства. 
6. Акціонерний капітал та особливості його формування. 
7. Фінансові зобов'язання підприємства та їх характеристика. 
8. Банківське та комерційне кредитування: спільні та відмінні риси. 

9. Лізинг як джерело фінансування необоротних активів. 
10.Специфіка формування капіталу в умовах перехідної економіки. 

11.Основні джерела поповнення власного капіталу. 
 

Тестові завдання: 

1. Що належить до ознак капіталу: 

а) динаміка капіталу підприємства є важливим барометром рівня 
ефективності його господарської діяльності; 

б) капітал є головним джерелом формування добробуту його 

власників; 
в) капітал підприємства є основним фактором виробництва; 
г) всі відповіді вірні. 

2. За належністю підприємству є такі види капіталу:  

а) основний і оборотний; 

б) власний і позиковий; 

в) акціонерний, пайовий і індивідуальний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25

г) виробничий, позиковий і спекулятивний. 

3. Види капіталу за об’єктом інвестування: 

а) основний і оборотний; 

б) додатковий і основний; 

в) власний і позиковий; 

г) акціонерний, пайовий і індивідуальний. 

4. Ефективність розробленої політики формування власних 

фінансових ресурсів оцінюється за допомогою: 

а) коефіцієнта самофінансування розвитку підприємства в 
наступному періоді; 

б) показників ліквідності підприємства в наступному періоді; 
в) показників прибутковості підприємства в наступному періоді; 
г) показників фінансової стійкості підприємства в наступному 
періоді. 
5. Коефіцієнт самофінансування розвитку підприємства в 

майбутньому розраховується: 

а) 
À

ÂÔÐ
Ê ñô

∆
= ; 

б) ÀÂÔÐÊ ñô ∆⋅= ; 

в) 
ÂÔÐ

À
Ê ñô

∆
= ; 

г) ÂÔÐÀÊ ñô +∆= . 

6. Як поділяють капітал підприємства залежно від отримання 

доходу в результаті його використання? 
а) власний, залучений, позичений; 

б) робочий, неробочий; 

в) активний, пасивний; 

г) основний, оборотний. 

7. Метою формування капіталу підприємства є: 
а) задоволення потреби в придбанні необхідних активів та 
забезпечення ефективного його використання; 

б) мінімізація фінансових ризиків; 
в) оптимізація витрат підприємства; 
г) всі відповіді правильні. 

8. До основних елементів власного капіталу відносять: 
а) статутний; 

б) позичений; 

в) оборотний; 
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г) постійний. 

9. Управління залученим капіталом передбачає: 
а) визначення необхідності в залучених коштах та забезпечення 
ефективного їх використання; 

б) визначення частки залучених коштів в сукупному капіталі; 
в) формування і використання додаткового капіталу; 
г) визначення потреби в резервному капіталі та його ефективне 
використання. 
10. При оцінці вартості капіталу використовують методи: 

а) балансової і ринкової оцінки; 

б) поелементної і середньозваженої оцінки; 

в) фактичної і прогнозованої оцінки; 

г) кількісної і вартісної оцінки. 

 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Визначте вартість власного капіталу підприємства, 
використавши такі дані: 

 

Завдання 2. Визначте склад і структуру капіталу за терміном 

використання, використавши такі дані: 

 

 

 

Показники 
Сума,  
тис. грн. 

Статутний капітал, тис. грн. 240,5 

Фінансовий результат до оподаткування, тис. грн. 85,2 

Рівень дивідендних виплат, % 9,5 

Показники 
Сума,  
тис. грн. 

Власний капітал 267,8 

в т.ч.  

- додатковий капітал 60,3 

- нерозподілений прибуток 87,0 

Довгострокові кредити банку 25,0 

Короткострокові кредиту, тис. грн. 164,0 

Кредиторська заборгованість за товари і послуги 624,0 

Інші поточні зобов'язання 15,6 
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ТЕМА 8.  УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЯМИ 

План практичного заняття 

1. Економічна сутність та класифікація інвестицій. 

2. Основні характеристики інвестиційного портфеля. 
3. Механізм оцінки інвестицій. 

 

Ключові терміни та поняття: інвестиції, реальні інвестиції, 
фінансові інвестиції, інновації, інвестиційний проект, бізнес-план, 

зовнішні інвестиції, внутрішні інвестиції. 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Особливості інвестиційної діяльності вітчизняних суб'єктів 
господарювання. 

2. Види та характеристика деривативів. 
3. Портфельна стратегія підприємства і її основні напрями. 

4. Оцінка інвестиційних якостей цінних паперів. 
5. Місце і значення інновацій в розвитку національної економіки. 

6. Формування портфелю фінансових інвестицій. 

7. Види та характеристика інвестиційних проектів. 
8. Процес формування і управління інвестиційним портфелем 

підприємства. 
9. Порядок складання бізнес-плану реалізації інвестиційного 

проекту. 
 

Тестові завдання: 

1. За об’єктами вкладання капіталу інвестиції розділяють: 

а). реальні і фінансові інвестиції; 
б). прямі і непрямі інвестиції; 
в). валові і реноваційні  інвестиції; 
г). похідні та автономні інвестиції . 

2. Інвестиції, що характеризують обсяг капіталу, інвестованого 

в розширене відтворення основних засобів і нематеріальних 

активів – це? 

а). реноваційні інвестиції; 
б). чисті інвестиції; 
в). валові інвестиції; 
г). фінансові інвестиції. 

3. За формами власності інвестованого капіталу виділяють: 

а). високоліквідні, середньоліквідні і низьколіквідні інвестиції; 
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б). приватні, державні і змішані інвестиції; 
в). вітчизняні і іноземні інвестиції; 
г). прямі і непрямі інвестиції. 

4. За характером участі в інвестуванні виділяють інвестиції: 
а). виробничі, фінансові, інтелектуальні. 
б). реінвестиції, нетто-інвестиції. 
в). прямі, непрямі. 
г). приватні, державні, іноземні і спільні 

5. Вкладення коштів резидентів і нерезидентів – це … 

а). приватні вкладення. 
б). державні вкладення. 
в). іноземні вкладення. 
г). спільні вкладення. 

6. Інноваційні інвестиції представляють собою… 

а). вкладення засобів в матеріальні активи, що забезпечують 
впровадження сучасних інновацій. 

б). вкладення засобів в матеріальні активи, що забезпечують краще 
існування підприємства в умовах кризи. 

в). вкладення засобів в нематеріальні активи, що забезпечують 
впровадження сучасних наукових досягнень в практику діяльності 
підприємства. 

г). вкладення засобів в нематеріальні активи, що забезпечують 
ефективне функціонування підприємства під час запровадження 
нових технологій. 

7. Який з нижче наведених принципів не належить до 

принципів інвестиційної політики? 

а). принцип цілеспрямованості; 
б). принцип системності; 
в). принцип гнучкості; 
г). принцип періодичності. 

8. За формами власності інвестованого капіталу виділяють: 

а). приватні інвестиції; 
б). вітчизняні інвестиції; 
в). іноземні інвестиції; 
г). автономні інвестиції. 
 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Організація вирішує питання про доцільність 
придбання нової технологічної лінії. її вартість – 10 млн. грн., термін 
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експлуатації – 4 роки, знос на обладнання нараховується методом 

прямолінійної амортизації. Ліквідаційна вартість є достатньою для 
покриття витрат, пов'язаних з демонтажем лінії. Виторг прогнозується 
по роках: 7000, 7500, 8300, 8000 тис. грн. Поточні витрати по роках 
оцінюються таким чином: 3500 тис. грн. – за перший рік експлуатації 
лінії з наступним щорічним зростанням на 5%. Ставка податку на 
прибуток – 20%. Сучасний фінансово-господарський стан організації 
такий, що коефіцієнт рентабельності авансованого капіталу складає 
19%. Ставка дисконту – 20%. Чи є доцільним цей проект до реалізації? 

 

 

ТЕМА 9.  УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ   

План практичного заняття 

1. Економічна суть і класифікація фінансових ризиків. 
2. Політика управління фінансовими ризиками. 

3. Форми і види страхування фінансових ризиків. 
 

Ключові терміни та поняття: фінансовий ризик, політика 
управління фінансовими ризиками, методи оцінки ризиків, система 
нейтралізації і мінімізації ризиків, зовнішні та внутрішні ризики, 

методи управління ризиками, хеджування. 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Види та механізм застосування внутрішніх методів нейтралізації 
фінансових ризиків. 

2. Види та механізм застосування зовнішніх методів нейтралізації 
фінансових ризиків. 

3. Диверсифікація фінансових вкладень підприємства як механізм 

мінімізації ризиків. 
4. Характеристика ризиків, притаманних діяльності вітчизняних 

підприємств. 
5.  Організація ризик-менеджменту на підприємстві. 
 

Тестові завдання: 

1. Управління фінансовими ризиками підприємства: 

а). функціональне завдання фінансового менеджменту; 
б). операційне завдання фінансового менеджменту; 
в). не відноситься до завдань фінансового менеджменту. 

2. Ризик-менеджмент – це:  
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а). система управління ризиками на підприємстві; 
б). класифікація ризиків; 
в). вибір та використання внутрішніх механізмів та нейтралізації 
негативних наслідків окремих видів фінансових ризиків. 
3. Політика управління фінансовими ризиками: 

а). незалежний напрям діяльності підприємства; 
б). являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства; 
в). є фінансовою стратегією підприємства. 

4. Політика управління фінансовими ризиками: 

а). полягає в ідентифікації окремих видів ризиків, пов’язаних з 
фінансовою діяльністю підприємства; 

б). полягає в оцінці широти і достовірності інформації, необхідної для 
визначення рівня фінансових ризиків; 

в). полягає у розробці системи заходів по нейтралізації можливих 
негативних фінансових наслідків ризиків. 
5. До заходів формування та реалізації політики управління 

фінансовими ризиками не належить: 

а). ідентифікація окремих видів ризиків, пов’язаних з фінансовою 

діяльністю підприємства; 
б). оплата простроченої заборгованості; 
в). оцінка широти і достовірності інформації, необхідної для 
визначення рівня фінансових ризиків. 
6. Фактори, що впливають на рівень фінансових ризиків 

підприємства поділяють на: 

а). об’єктивні та суб’єктивні; 
б). достовірні та сумнівні; 
в). активні та пасивні. 

7. Централізоване страхування – це: 
а). фонд страхування, що формується централізованим методом та 
призначений для відшкодування збитків шляхом перерозподілу 
загальнодержавних ресурсів; 

б). фонд самострахування, що формується децентралізованим методом 

на рівні суб’єкта економіки; 

в). страховий фонд , що формується децентралізовано за рахунок 
внесків страхувальників, для відшкодування збитків шляхом 

виплати страхових сум страхувальником. 

8. Децентралізоване страхування – це: 
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а). фонд страхування, що формується централізованим методом та 
призначений для відшкодування збитків шляхом перерозподілу 
загальнодержавних ресурсів; 

б). фонд самострахування, що формується на рівні суб’єкта економіки 

для відшкодування збитків шляхом цільового використання 
власних ресурсів; 

в). страховий фонд , що формується децентралізовано за рахунок 
внесків страхувальників. 
9. Цільове страхування - це: 

а). страховий фонд , що формується децентралізовано за рахунок 
внесків страхувальників, для відшкодування збитків шляхом 

виплати страхових сум страхувальником. 

б). фонд самострахування, що формується децентралізованим методом 

на рівні суб’єкта економіки. 

в). фонд страхування, що формується централізованим методом та 
призначений для відшкодування збитків шляхом перерозподілу 
загальнодержавних ресурсів. 
10. Валютний ризик включає такі підвиди: 

а). трансляційний, операційний та економічний ризики; 

б). відсотковий та інфляційний ризики; 

в). інфляційний, депозитний та кредитний ризики. 

 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Виберіть найменш ризиковий проект 
капіталовкладень, використавши такі дані: 

(тис. грн.) 

Показники 
Варіанти 

Проект А Проект В 

Середня величина прибутку 7 10 

Мінімальний прибуток 5 7 

Ймовірність отримання мінімального прибутку, % 15 35 

Максимальний прибуток 12 14 

Ймовірність отримання максимального прибутку, % 25 30 

 

Завдання 2. Визначити середнє очікуване значення прибутку у 
майбутньому фінансовому році за різними проектами на основі даних: 
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Проекти 

І II III 

Величина 
прибутку, 
тис. грн. 

Ймовірність 
Величина 
прибутку, 
тис. грн. 

Ймовірність 
Величина 
прибутку, 
тис. грн. 

Ймовірність 

2,5 0,1 25 0,1 30 0,1 

6 0,2 50 0,2 50 0,2 

10 0,4 60 0,4 60 0,4 

15 0,2 80 0,2 80 0,2 

20 0,1 90 0,1 100 0,1 

 

Завдання 3. Використовуючи дані завдання 2, розрахувати 

дисперсію та середньоквадратичне відхилення запланованої величини 

отримання прибутку. 
Методичні вказівки до розв’язування завдань: 

Ступінь ризику оцінюється за допомогою середнього 
квадратичного відхилення та коефіцієнта варіації: 
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де σ  - середнє квадратичне відхилення;  
v - коефіцієнт варіації;  
x - очікуване значення для кожного спостереження;  

x - середнє очікуване значення;  
n - частота спостережень. 

 

 

ТЕМА 10.  АНАЛІЗ ФІНАНСОВИХ ЗВІТІВ 

План практичного заняття 

1. Оцінка балансу. 
2. Звіт про фінансові результати. 

3. Звіт про рух грошових коштів на підприємстві. 
4. Звіт про власний капітал. 
5. Система показників фінансового стану підприємства. 

 

Ключові терміни та поняття: аналіз фінансових коефіцієнтів, 
ефективність, ліквідність, платоспроможність, порівняльний 

фінансовий аналіз, прибутковість, рентабельність, структурний 
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фінансовий аналіз, трендовий фінансовий аналіз, фінансові 
коефіцієнти, фінансова позиція, фінансовий стан, фінансова стійкість. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Фінансовий та податковий аспекти оцінки результатів 
фінансово-господарської діяльності підприємства.  

2. Економічна оцінка балансу підприємства. 
3. Оцінка задовільної структури балансу. 

4. Основні фактори зміцнення фінансової стійкості підприємства. 
5. Методи оцінки платоспроможності. 
6. Інтегральна оцінка фінансового стану підприємства: види та їх 
характеристика. 

7. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства. 
 

Тестові завдання: 
1. Зміст і форма звіту про власний капітал і загальні вимоги до 

розкриття його статей визначаються: 

а) П(С)БО 5; 

б) П(С)БО 2; 

в) П(С)БО 4; 

г) П(С)БО 3. 
2.  Порядок складання звіту про рух грошових коштів встановлений: 

а) П(С)БО 5; 

б) П(С)БО 3; 

в) П(С)БО 4; 

г) П(С)БО 2. 
3. Чи складають суб'єкти малого підприємництва звіт про рух 

грошових коштів? 

а) складають; 
б) не складають; 
в) складають лише річний; 

г) складають лише квартальний. 
4. Чи правильне твердження:«Заповнювати форму № 3 можна після 

того, як складені форма № 1 "Баланс" і форма № 2 "Звіт про фінансові 
результати"»: 

а) ні, не вірне; 
б) лише після складання форми № 1 "Баланс"; 

в) так, вірне; 
г) лише після складання форми № 2 "Звіт про фінансові результати". 

5. У першому розділі звіту про грошові кошти відображається: 
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а) зміна грошових коштів у результаті операційної діяльності 
підприємства; 

б) зміна грошових коштів у результаті інноваційної діяльності 
підприємства; 

в) зміна грошових коштів у результаті фінансової діяльності 
підприємства; 

г) зміна грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності 
підприємства. 
6. До фінансової належить та діяльність, призводить до зміни: 

а) власного і позикового капіталу; 
б) резервного і статутного капіталу; 
в) резервного і позикового капіталу; 
г) вилученого і власного капіталу. 

7. Власний капітал може зменшуватися на суму: 

а) неоплаченого і вилученого капіталу; 
б) резервного і статутного капіталу; 
в) вилученого і позикового капіталу; 
г) власного і неоплачуваного капіталу. 

8. Фінансовий експрес-аналіз використовується в процесі: 
а) оперативного управління; 
б) поточного управління; 
в) стратегічного управління; 
г) всі відповіді правильні. 

9. До показники оцінки майнового стану належать: 

а) коефіцієнт абсолютної ліквідації, коефіцієнт вибуття основних 

засобів; 
б) коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт фінансової залежності; 
в) коефіцієнт довгострокових вкладень, коефіцієнт абсолютної 
ліквідації; 

г) коефіцієнт абсолютної ліквідації, коефіцієнт вибуття основних 

засобів коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт вибуття 
основних засобів. 
10. Як зміниться рентабельність продукції, якщо зменшиться 

ставка податку на прибуток? 
а) підвищиться; 
б) знизиться; 
в) не зміниться; 
г) відсутній зв'язок між показниками. 
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ТЕМА 11.  ВНУТРІШНЬОФІРМОВЕ ФІНАНСОВЕ 

ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ   

План практичного заняття 

1. Цілі і задачі фінансового прогнозування. 
2. Методи фінансового прогнозування. 
3. Бюджетування в системі фінансового планування. 
4. Бізнес-планування. 

 

Ключові терміни та поняття: бюджет, бюджетування, гнучкий 

бюджет, комплексний бюджет, оперативне планування, поточне 
планування, фінансова політика, фінансова стратегія, фінансове 
планування, функціональний бюджет, бізнес-план. 

 

Запитання для самоконтролю: 

1. Фінансове прогнозування в системі фінансового менеджменту. 
2. Фінансовий план як інструмент фінансового управління 
підприємством. 

3. Структура фінансового плану підприємства. 
4. Механізм бюджетування на підприємстві. 
5. Фінансовий менталітет власників та його вплив на розробку 
фінансової стратегії підприємства. 

6. Зміст та характеристика основних розділів фінансового плану. 
7. Методи фінансового планування. 
8. Особливості планування фінансової діяльності підприємства. 
9. Структура бізнес-плану. 

 

Тестові завдання: 

1. Консолідований бюджет включає в себе: 
а) операційний бюджет; 
б) фінансовий бюджет; 
в) адміністративний бюджет; 
г) вірно а і б. 

2. Фінансовий бюджет включає: 
а) бюджет грошових коштів; 
б) бюджет капітальних інвестицій; 

в) прогнозний бухгалтерський баланс; 
г) все вірно. 

3. Фінансовий бюджет включає: 
а) бюджет продаж; 
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б) бюджет виробництва; 
в) бюджет грошових коштів; 
г) бюджет витрат. 

4. Процес  оцінки  фінансових  потреб  підприємства  і 
прийняття  рішення  про  фінансування  цих  потреб, це: 
а) фінансове планування; 
б) бюджетування; 
в) фінансове прогнозування; 
г) бізнес-планування. 

5. Фінансовий бюджет складається на базі інформації: 
а) бюджету продаж; 

б) бюджетного звіту про прибутки і збитки; 

в) прогнозного бухгалтерського балансу; 
г) бюджету виробництва. 

6. Документ, який дає змогу визначити слабкі місця 

стратегічного плану, оцінити наявні ресурси і фінансові 
можливості, ефективність обраного напряму дії, забезпечити 

гнучкість, мобільність та швидку реакцію на необхідні зміни – це: 
а) бізнес-план; 

б) прогнозний бухгалтерський баланс; 
в) бюджетний звіт про прибутки і збитки; 

г) немає правильної відповіді. 
7. За періодом часу планування буває: 

а) довгострокове, короткострокове; 
б) довгострокове, середньострокове, короткострокове; 
в) стратегічне;тактичне, оперативне; 
г) реактивне, інактивне, преактивне, інтерактивне. 

8.За масштабом поставленої мети планування класифікують: 

а) довгострокове, середньострокове, короткострокове: 
б) стратегічне;тактичне, оперативне; 
в) реактивне, інактивне, преактивне, інтерактивне; 
г) нормативне, варіативне. 

9. За пріоритетами керівництва у виборі базової інформації 
планування поділяється на: 

а) довгострокове, середньострокове, короткострокове; 
б) стратегічне, тактичне, оперативне; 
в) реактивне, інактивне, преактивне, інтерактивне; 
г) нормативне, варіативне.  
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10. Головна розбіжність між планом і прогнозом полягає в 

тому, що: 

а) план має директивний характер, а прогноз ймовірнісний; 

б) план має ймовірнісний характер, а прогноз директивний; 

в) розбіжностей між планом і прогнозом не існує, тому що це один і 
той самий процес; 

г) план складається на основі прогнозу. 
 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. Підприємство "Альфа" планує на III квартал 2011 р. 
такі показники витрачання та надходження коштів: 
� Доход від реалізації готової продукції - 800 тис. грн.  

� Придбання основних матеріалів - 70 тис. грн.  

� Витрати на заробітну плату - 120 тис. грн.  

� Витрати на перевезення готової продукції - 140 тис. грн.  

� Витрати на проведення рекламних заходів - 230 тис. грн. 

� Витрати на будівництво нового цеху - 110 тис. грн. 

� Витрати на закупівлю нового устаткування - 250 тис. грн. 

� Доход від реалізації старого обладнання - 65 тис. грн. 

� Витрати на сплату податків - 125 тис. грн. 

� Отримано довгостроковий кредит - 400 тис. грн. 

� Ставка відсотка -  15% річних. 
Складіть поточний бюджет підприємства на III квартал 2011 р. 

Зробіть висновки щодо доходної та витратної частин бюджету. 
Розробіть заходи стабілізації становища, якщо вони нерівні. 

 

 

ТЕМА 12.  АНТИКРИЗОВЕ ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ   
План практичного заняття 

1. Фактори фінансової кризи. 

2. Принципи антикризового фінансового управління. 
3. Поняття та причини виникнення банкрутства. 
4. Методи діагностики кризових явищ на підприємстві. 
5. Методика прогнозування ймовірності банкрутства. 

 

Ключові терміни та поняття: антикризове управління, 
банкрутство, санація, фінансова стабілізація, механізми фінансової 
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стабілізації, форми санації, політика антикризового фінансового 
управління, системи діагностики банкрутства, ознаки банкрутства. 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Фінансова криза на підприємстві та її симптоми. 

2. Економічна сутність санації. 
3. Методи прогнозування банкрутства. 
4. Форми, правила та умови фінансування санації підприємства. 
5. Реструктуризація підприємства, її зміст та порядок проведення. 
6. Характеристика форм рефінансування зобов'язань, що 
застосовуються у вітчизняній практиці. 
7. Види і характеристика заходів для відновлення фінансової 
рівноваги підприємства. 

 

Тестові завдання: 

1. Дискримінантна багатофакторна модель Альтмана для 

прогнозування загрози банкрутства включає: 
а) 2 фактори; 

б) 3 фактори; 

в) 5 факторів; 
г) 10 факторів. 

2. Дискримінантна багатофакторна модель Беермана для 

прогнозування загрози банкрутства включає: 
а) 2 фактори; 

б) 3 фактори; 

в) 5 факторів; 
г) 10 факторів. 

3. П'яти-факторна модель Альтмана для прогнозування 

банкрутства застосовується до підприємств: 

а) акції яких котируються на фондовій біржі; 
б) акції яких не котируються на фондовій біржі; 
в) застосовується до всіх підприємств; 
г) тільки для промислових і сільськогосподарських підприємств. 

4. Чотирьох-факторна модель Альтмана для прогнозування 

банкрутства застосовується до підприємств: 

а) Акції яких котируються на фондовій біржі; 
б) Акції яких не котируються на фондовій біржі; 
в) Застосовується до всіх підприємств; 
г) Тільки для промислових і сільськогосподарських підприємств. 
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5. Фаза розбалансованої діяльності підприємства та обмежених 

можливостей  впливу його керівництва на фінансові відносини, 

що виникають на цьому підприємстві: 
а) криза; 
б) банкрутство; 
в) санація; 
г) реструктуризація. 

6. Визнана арбітражним судом неспроможність боржника  

відновити  свою  платоспроможність  та  задовольнити  визнані  
судом  вимоги кредиторів не інакше як через застосування 

ліквідаційної процедури це: 
а) криза; 
б) банкрутство; 
в) санація; 
г) реструктуризація. 

7. Висока ймовірність банкрутства згідно моделі Альтмана 

виникає тоді, коли значення Z-показника: 

а) менше 1,8; 

б) менше 2,5; 

в) більше 3; 

г) більше 5. 

8.Ефективність проведення санації розраховується за 

формулою: 

а) прогнозований обсяг додаткового прибутку / розмір вкладень на 
проведення санації; 

б) розмір вкладень на проведення санації / прогнозований обсяг 
додаткового прибутку; 

в) прогнозований обсяг додаткового прибутку * розмір вкладень на 
проведення санації; 

г) прогнозований обсяг додаткового прибутку / прибуток попередніх 
років 
9. Банкрутство може бути : 

а) фіктивне, навмисне, ненавмисне, приховане; 
б) фіктивне, приховане, навмисне; 
в) приховане, неприховане; 
г) навмисне, ненавмисне.  

10. Система фінансового управління спрямована на 

мінімізацію ризику банкрутства підприємства – це: 
а) управління ризиками; 
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б) антикризове управління; 
в) фінансовий контролінг; 
г) управління капіталом. 

 

Завдання для розрахунків: 

Завдання 1. За рейтинговим методом оцінки ризику визначити 

рівень загрози банкрутства підприємства, використавши 5-факторну 
модель Альтмана, згідно таких даних фінансової звітності 
підприємства: 

 (тис. грн. 
Показники Варіант 

І II III 
Оборотний капітал 200 300 250 

Нерозподілений прибуток 20 50 40 

Прибуток від основної діяльності 15 20 20 

Ринкова вартість випущених підприємством акцій 300 500 600 

Обсяг продажів 2000 1800 2400 

 

 

2. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ НА САМОСТІЙНЕ ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1. Особливості фінансового менеджменту, пов'язані з формою 

власності і сферою здійснення бізнесу. 
2. Стратегія і тактика фінансового менеджменту. 
3. Міжнародні аспекти фінансового менеджменту. 
4. Сутність та основні завдання антикризового фінансового 

управління. 
5. Моделі прогнозування банкрутства суб'єктів господарювання. 
6. Фінансовий контролінг у системі антикризового управління. 
7. Реорганізація як специфічний напрям фінансової діяльності 

підприємства 
8. Платоспроможність підприємства та шляхи її підвищення. 
9. Управління фінансовою стійкістю підприємства. 
10. Фінансові ризики підприємства: принципи управління ними і 

механізми нейтралізації. 
11. Організація ризик-менеджменту на підприємстві. 
12. Механізм диверсифікації фінансових вкладень підприємства. 
13. Структура капіталу та інвестиційна діяльність підприємства. 
14. Управління позиковим капіталом. 
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15. Інвестиційна політика підприємства 
16. Внутрішньо фірмове фінансове прогнозування і планування. 
17. Дивідендна політика компанії 
18. Система прогнозування фінансової діяльності. 
19. Управління виробничими запасами підприємства. 
20. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства. 
21. Сутність власного капіталу, його складові та їх характеристика. 
22. Оцінка рентабельності та прибутковості підприємства. 
23. Комплекс оціночних показників діяльності підприємства, їх 

характеристика, методи розрахунку. 
24. Методи комплексної оцінки фінансового стану підприємства. 
25. Методи фінансового аналізу та їх характеристика. 
26. Показники оцінки майнового стану підприємства, методика 

розрахунків і характеристика. 
27. Показники фінансової стійкості і структури капіталу, методика 

розрахунків і характеристика. 
28. Показники ділової активності, методика розрахунків і 

характеристика. 
29. Показники ринкової активності, методика розрахунків і 

характеристика. 
30. Сутність і класифікація, склад і структура активів підприємства. 
31. Порядок визначення потреби в оборотних активах підприємства. 
32. Форми реальних інвестицій та їх характеристика. 
33. Методи оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. 
34. Форми фінансових інвестицій та їх характеристика. 
35. Розробка політики управління фінансовими інвестиціями. 

36. Формування портфеля фінансових інвестицій. 

37. Аналіз майна та капіталу підприємства. 
38. Оцінка ліквідності підприємства та резерви її поліпшення. 
39. Система поточного планування фінансової діяльності. 
40. Поняття «бюджетування», характеристика бюджетів за сферами 

діяльності підприємства. 
41. Перспективне фінансове планування і фінансова стратегія. 

 

 

4. ПИТАННЯ ГАРАНТОВАНОГО РІВНЯ ЗНАНЬ 

 

1. Сутність фінансового менеджменту та його умови. 

2. Фінансовий менеджмент як елемент системи управління 
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3. Мета, завдання, стратегія  і тактика фінансового менеджменту 
4. Організація фінансового менеджменту на підприємстві. 
5. Базові показники, що використовуються у фінансовому 

менеджменті 
6. Інформаційне забезпечення та його використання в 

фінансовому менеджменті 
7. Ефективність інформації 
8. Фінансова звітність як основне джерело інформації 
9. Особливості організації фінансового менеджменту залежно від 

форм організації і сфери діяльності підприємства 
10. Економічна сутність грошових потоків 
11. Класифікація видів грошових потоків 
12. Розрахунок видів грошових потоків 
13. Етапи управління грошовими потоками 

14. Концепції оцінки вартості грошей у часі 
15. Методичний інструментарій вартості грошей у часі 
16. Чиста теперішня вартість грошей 

17. Зміст і завдання управління прибутком 

18. Інформаційна база управління прибутком 

19. Управління прибутком від звичайної і надзвичайної діяльності 
20. Фактори, що впливають на управління прибутком 

21. Управління формуванням витрат. 
22. Гранична виручка і граничні витрати. 

23. Поріг рентабельності. 
24. Операційний леверидж. 

25. Політика розвитку підприємства при використанні прибутку 
26. Сутність і класифікація капіталу підприємства. Принципи 

формування капіталу підприємства. 
27. Оптимізація структури капіталу. 
28. Політика формування і фінансовий механізм управління 

власними фінансовими ресурсами. 

29.  управління залученням банківських кредитів. 
30. Управління банківським лізингом. 

31. Управління залученням товарного кредиту. 
32. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю. 

33. Економічна сутність та класифікація інвестицій. 

34. Інвестиційна політика підприємства. 
35. Основні характеристики інвестиційного портфеля. 
36. Диверсифікація портфеля. 
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37. Механізм оцінки інвестицій. 

38. Економічна суть і класифікація фінансових ризиків 
39. Принципи управління фінансовими ризиками 

40. Політика управління фінансовими ризиками 

41. Форми і види страхування фінансових ризиків 
42. Сутність цілі і задачі аналіз 
43. Зміст фінансової звітності у фінансових звітів 
44. Система показників фінансового стану підприємства 
45. Сутність і взаємозв’язок фінансового прогнозування і 

планування 
46. Цілі і задачі фін прогнозування 
47. Прогнозування фінансових результатів показників 

балансового звіту 
48. Бюджетування в системі фінансового планування 
49. Бізнес-планування 
50. Фактори фінансової кризи 

51. Принципи антикризового фінансового управління 
52. Внутрішні механізми фінансової стабілізації 
53. Форми санації підприємства та їх ефективність 
54. Поняття та причини виникнення банкрутства 
55. Методи діагностики кризових явищ на підприємстві  
56. Методика прогнозування ймовірності банкрутства 
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