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У методичних вказівках викладено основні методи і практичні прийоми, що 

застосовуються для ефективного управління формуванням і використанням 

фінансових ресурсів підприємств і управління фінансовими ризиками. 

Фінансовий менеджмент — одна з основних функцій апарата керування 

суб'єктом, що хазяює, за умов ринкової економіки. 

Основні задачі, що вирішують фінансові менеджери, — управляти власним 

капіталом, знаходити і залучати додатковий капітал, ефективно використовувати 

фінансові ресурси в платіжному обороті й інвестиційному процесі, прогнозувати 

потреби в основних і оборотних коштах, складати внутрішньофірмові фінансові 

плани, оцінювати і прогнозувати фінансовий стан підприємства, взаємодіяти з 

установами ринкової інфраструктури. Розгляду цих і деяких інших питань 

присвячено ці методичні вказівки. Під час самостійної підготовки слід 

використовувати матеріали кращих вітчизняних і закордонних видань з 

фінансового менеджменту. 

У країнах з ринковою економікою фінансове управління (фінансовий 

менеджмент) формувалося в міру розвитку ринку капіталів і на даний час являє 

собою сферу економічної науки, у якій значне місце відведене дослідженням 

ринку цінних паперів, методам оцінки фінансових активів, визначенню їхньої 

прибутковості і ризиковості, дивідендній політиці корпорацій, аналізу і 

прогнозуванню ринкової ціни і структури капіталу, залученню фінансових 

ресурсів шляхом використання різних інструментів фінансового ринку. 

Україна поки що знаходиться на початковому етапі розвитку ринкових 

відносин, тому вітчизняні підприємства не завжди можуть застосувати на практиці 

методи, що широко поширені в закордонній науці про фінансове управління. 

Деякі з розглянутих методів управління фінансами підприємств розраховані 

на розвинуті ринкові відносини, тому в умовах України поки являють лише 

теоретичний інтерес. 



МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

”ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ” 

 

Предметом вивчення фінансового менеджменту є сукупність прийомів, 

методів та засобів, що використовуються для підвищення доходності 

підприємства та мінімізації ризику неплатоспроможності. 

Метою викладання дисципліни «Фінансовий менеджмент» є формування у 

майбутніх менеджерів умінь проведення фінансового аналізу, розрахунку 

фінансових показників, управління оборотними коштами та інвестиційним 

портфелем підприємства, управління структурою капіталу та фінансовими 

ризиками, підготовки звітів про результати фінансової діяльності.  

Основні задачі, що вирішуються в ході вивчення курсу “Фінансовий 

менеджмент”, — це навчити студента управляти власним капіталом, знаходити і 

залучати додатковий капітал, ефективно використовувати фінансові ресурси в 

платіжному обороті й інвестиційному процесі, прогнозувати потреби в основних і 

оборотних коштах, складати внутрішньофірмові фінансові плани, оцінювати і 

прогнозувати фінансовий стан підприємства, взаємодіяти з установами ринкової 

інфраструктури.  

Дисципліну вивчають на основі базової загальноекономічної та правової  

підготовки студентів, вивчення курсу «Основи менеджменту», «Фінанси 

підприємств», «Бухгалтерський облік та аудит». 

Курс закладає підвалини для подальшого вивчення дисциплін, пов'язаних з 

галузевою специфікою кожної спеціальності та спеціалізації. 

Методика вивчення курсу базується на синтезі лекцій, семінарських, 

практичних занять, які передбачають розв'язання розрахункових задач, аналіз 

конкретних ситуацій, ділові ігри, тестування, та самостійної позааудиторної 

роботи студентів. 

 



МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО САМОСТІЙНОГО 

ОПРАЦЮВАННЯ МАТЕРІАЛУ 

 

Відповідно до навчального плану кожний студент, який вивчає курс 

"Фінансовий менеджмент", повинен засвоїти основні аспекти управління 

фінансами і здати залік або іспит, згідно з навчальним планом за кожний семестр 

навчання. Студенти у кожному семестрі навчання виконують практичні роботи. 

При здачі кожного модульного контролю необхідно показати вміння правильно, 

стисло, логічно та чітко формулювати суть основних питань наукових основ 

управління фінансами в організації. 

 

Лекції 

Відповідно до навчального плану, складеного на підставі освітньо-

професійної програми вищої освіти за професійним напрямом магістрів зі 

спеціальностей “Менеджмент організацій” та на підставі нормативної програми 

дисциплін з підготовки менеджерів, які вивчають дисципліну “Фінансовий 

менеджмент”, передбачено курс лекцій. Загальний обсяг лекційного матеріалу 

визначається навчальним планом. 

 

Самостійна робота 

Значну частину курсу «Фінансовий менеджмент» студенти вивчають 

самостійно. Навчально-методичні матеріали для самостійного вивчення 

дисципліни підготовлені з метою надання допомоги студентам у досконалому 

вивченні теоретичного матеріалу та набутті відповідних навичок з курсу. 

Методичні рекомендації спрямовані на формування у студентів здатності 

самостійно мислити, на поглиблене опанування навчального матеріалу та 

засвоєння теоретичних знань, набуття практичних навичок виконання завдань. 

Вони надають студентам можливість заздалегідь готувати тези своїх виступів на 

практичних (семінарських) заняттях, виконувати завдання з проведення 



розрахунків, розв’язувати проблемні ситуації згідно з поданими до них 

рекомендаціями та здійснювати самоконтроль своїх знань. 

Структурними складовими методичних рекомендацій є: навчальна 

програма курсу “Фінансовий менеджмент” та комплекс навчально-методичного 

забезпечення з кожної теми курсу; завдання для модульного контролю знань; 

практичні завдання для самостійного розв’язання, а також список навчальної 

літератури для вивчення проблемних питань курсу. 

Вивчення курсу необхідно здійснювати за окремими темами. Після 

ознайомлення зі змістом теми, особливостями розміщення матеріалу в підручнику 

необхідно перейти до першого читання. Важливо отримати загальне уявлення з 

матеріалу, що вивчається, зазначити складні та незрозумілі місця. Після цього 

необхідно приступити до детального вивчення матеріалу за підручником або 

посібником, засвоїти теоретичні положення та проаналізувати наведені практичні 

приклади. 

Для кращого засвоєння та запам’ятовування матеріалу студенту необхідно 

вести конспект, заносити до нього формулювання основних положень та понять, 

значення нових та незнайомих термінів, назв, математичних залежностей та 

формул. Після вивчення теми необхідно відповісти на питання для самоперевірки. 

Складений таким чином конспект буде корисним під час підготовки до заліку. 

 

Консультації 

Якщо під час вивчення курсу або виконання практичних завдань виникають 

труднощі, студентам слід звертатися за консультацією до викладача, що веде курс.  

 

Модульний контроль. Екзамен (залік) 

До складання екзамену (заліку) допускаються студенти, які виконали та не 

мають академічної заборгованості за попередні заліково-екзаменаційні сесії. При 

здачі екзамену (заліку) враховуються підсумкові оцінки модульного контролю 

знань.  



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО САМОСТІЙНОГО  

ОПРАЦЮВАННЯ ТЕМ КУРСУ 

 

Вступ 

Загальна характеристика курсу «Фінансовий менеджмент»: мета, задачі, 

проблематика. Предмет та об'єкт дослідження. Значення курсу для підготовки 

фахівців. Система курсу «Фінансовий менеджмент» та його зв'язок з іншими 

дисциплінами. Порядок вивчення курсу та контролю знань студентів. 

 

Запитання для самоперевірки 

1.Що вивчає курс “Фінансовий менеджмент”? 

2. Задачі й мета курсу “Фінансовий менеджмент”. 

3. Взаємозв’язок “Фінансового менеджменту” з іншими дисциплінами. 

Література [8 С. 3-5, 13 стр 5-8, 21 стр 7-9 ] 

 

Тема 1 Функції фінансового менеджменту й організація фінансової роботи на 

підприємстві. Інформаційна база фінансового менеджменту 

Ціль і задачі управління фінансами підприємства. Основні функції 

фінансового менеджера. Основні підфункції фінансових менеджерів. Організація 

фінансової роботи на підприємстві. Фінансові процедури. Розподіл функцій 

фінансового менеджменту в корпорації.  

Склад і зміст фінансової звітності. Склад активів підприємства. Склад пасивів 

підприємства. Баланс підприємства. Звіт про фінансові результати підприємства. 

Управлінський облік як джерело інформації про витрати  і результати діяльності. 

Суть нормативного методу обліку. Система управлінського обліку “direct-costing”. 

Метод калькулювання повної собівартості. Зовнішня інформація, що 

використовується в фінансовому менеджменті. 

 



Запитання для самоперевірки 

1. Яка мета фінансового менеджменту? 

2.Які задачі вирішуються за допомогою методів та прийомів фінансового 

менеджменту? 

3. Перелічіть основні функції фінансових менеджерів. 

4. Від чого залежить форма організації фінансової роботи на підприємстві? 

5. Чому є ефективним управління по центрах відповідальності? 

6.Які джерела інформації використовують фінансові менеджери у своїй роботі? 

7.Яку інформацію містять стандартні форми бухгалтерської звітності? 

8.Звідки фінансові менеджери одержують інформацію для управління витратами і 

результатами?  

9.У чому суть основних систем управлінського обліку? 

Література [8 С. 9-13,  22 С. 8-25] 

 

Тема 2 Оцінка та прогнозування фінансового стану підприємства. 

Визначення потреби у фінансових ресурсах і внутрішньофірмове фінансове 

планування 

Задачі, об’єкти і методи внутрішньофірмового фінансового планування. 

Етапи внутрішньофірмового планування. Методи визначення планового прибутку. 

Склад і зміст фінансових планів підприємства. План доходів і витрат підприємства 

по реалізації продукції. План фінансових результатів діяльності підприємства. 

Плановий кошторис розподілу прибутку підприємства. План грошових 

надходжень і витрат підприємства. План фінансування капітальних вкладень. 

Допоміжний розрахунок для прив’язки витрат та джерел фінансування 

капітальних вкладень підприємства. Розрахунок потреби підприємства в 

короткострокових кредитах. План вкладень в обігові кошти підприємства. План 

фінансування обігових коштів підприємства. 



Запитання для самоперевірки 

1. Які методи використовують для аналізу бухгалтерської (фінансової) звітності? 

2. Назвіть основні фінансові коефіцієнти, необхідні для оцінки фінансового стану 

підприємства. 

3. Які показники застосовуються для експрес-аналізу фінансового стану 

підприємства? 

4. Як використовують взаємозв'язок фінансових коефіцієнтів у фінансовому 

менеджменті? 

5. Чому важливо зіставити приплив і відтік коштів при оцінці фінансового стану 

підприємства? 

6. Як прогнозують імовірність банкрутства за допомогою фінансових 

коефіцієнтів? 

7.Назвіть основні об'єкти внутрішньофірмового фінансового планування. 

8.З яких етапів складається процес фінансового планування на підприємстві? 

9. Які методи використовують для розрахунку планового прибутку? 

10. Розкрийте зміст основних фінансових планів. 

11. Які розрахунки виконують у процесі фінансового планування? 

Література [8 С. 22-50; 20 С. 43-67] 

 

Тема 3 Управління формуванням і використанням прибутку. Цінова та 

дивідендна політика підприємства 

Використання операційного аналізу в управлінні формуванням прибутку. 

Змінні та умовно-постійні витрати. Вплив зміни обсягу виробництва продукції на 

змінні та умовно-постійні витрати. Поріг рентабельності. Маржинальний доход.  

Визначення базової ціни і розробка напрямів цінової політики. Метод 

маржинальних витрат. Метод рентабельності інвестицій. Метод маркетингових 



оцінок. Метод повних витрат. Метод вартості виготовлення. Еластичність попиту. 

Граничний виторг та витрати. 

Вибір дивідендної політики. Теорія нарахування дивідендів за остаточним 

принципом. Методи нарахування і виплати дивідендів. Постійне процентне 

розподілення прибутку. Фіксовані дивідендні виплати. Виплата гарантованого 

мінімуму і екстрадивідендів. Виплата дивідендів акціями. Стандартна процедура 

виплати дивідендів. 

 

Запитання для самоперевірки 

1.Розкрийте зміст основних понять операційного аналізу — порогу 

рентабельності, валової маржі, запасу фінансової міцності, сили впливу 

операційного важеля. 

2. Як використовують дані операційного аналізу для максимізації прибутку 

підприємства? 

3.Назвіть основні методи визначення базової ціни продукції. 

4.Які задачі фінансових менеджерів у розробці напрямів цінової політики 

підприємства? 

5. Які ви знаєте теорії дивідендної політики?  

6. Назвіть методи нарахування і виплати дивідендів. 

Література [8 С.50-64; 20 С. 76-84] 

 

Тема 4 Управління оборотними коштами підприємства 

Визначення постійної та сезонної потреби в оборотних коштах. Метод 

прямого розрахунку. Види запасів. Коефіцієнт зростання витрат. Розрахунково-

аналітичний метод. Норма оборотних засобів. Спрощений метод. Метод 

розрахунку операційного циклу. Визначення поняття “виробничий цикл”. 

Фінансовий цикл.  

Політика фінансування оборотних коштів. Чистий оборотний капітал. 

Підходи до політики фінансування потреби в оборотних коштах. Ефективне 



управління запасами. Розрахунок сумарних річних витрат за рівних обсягів 

запасів. Графік визначення точки поновлення замовлення. Управління 

дебіторською заборгованістю. Ефективне управління грошовими потоками. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. Як можна розрахувати постійну потребу підприємства в оборотних коштах? 

2.Для чого використовуєть розрахунок фінансового циклу в управлінні оборотним 

капіталом? 

3. Які особливості управління оборотним капіталом на підприємствах із сезонним 

характером виробництва? 

4. Як впливає політика фінансування оборотних коштів на рівень ліквідності? 

5. Які витрати зумовлені збільшенням оборотних коштів у виробничих запасах? 

6. Які прийоми використовують для зменшення витрат, пов'язаних із запасами 

товарно-матеріальних цінностей? 

7. Назвіть способи управління дебіторською заборгованістю. 

8. Які задачі та способи управління залишками коштів на поточному рахунку? 

Література [8 С. 64-83, 20; 22 С. 349-356] 

 

Тема 5 Управління інвестиційним портфелем підприємства. Управління 

капіталом підприємства в довгостроковому періоді 

Склад інвестиційного портфеля. Види інвестицій. Інвестиційні операції та 

зміна вартості грошей у часі. Визначення ефективності вкладення капіталу. 

Визначення складних відсотків. Методики оцінки ефективності інвестиційних 

проектів.  

Урахування інфляції в інвестиційних операціях. Рівень інфляції. Індекс 

інфляції. Управління реальними інвестиціями. Процес прийняття рішень про 

капітальні вкладення. Методи оцінки доцільності інвестиційних проектів. Метод 

простої (бухгалтерської) норми прибутку. Простий метод окупності капітальних 



вкладень. Метод внутрішньої норми прибутку. Дисконтний метод окупності 

капітальних вкладень. Метод еквівалентної річної вартості. Процедури залучення 

джерел капітальних вкладень. 

 

Запитання для самоперевірки 

1.З яких видів вкладень капіталу може складатися інвестиційний портфель 

підприємства? 

2. Які процедури необхідні для ухвалення рішення про капітальні вкладення? 

3. Як враховують вплив фактора часу в інвестиційних розрахунках? 

4. Які методи найчастіше використовуються для оцінки ефективності 

інвестиційних проектів? 

5. Як вибрати менш ризикований інвестиційний проект? 

6. Для чого необхідний моніторинг і постаудит інвестиційних проектів? 

7. У чому особливості організації управління фінансовими інвестиціями? 

8. Дайте визначення поняття "вартість капіталу". 

9. Як розрахувати вартість акціонерного капіталу і нерозподіленого прибутку? 

10. Як обчислити вартість позикового капіталу? 

11. Як визначити середньозважену вартість капіталу і для чого використовується 

цей показник? 

12. У чому виявляється ефект фінансового лівериджу? 

13. Які задачі фінансового менеджера з управління структурою підприємства? 

Література [8 С.83-111; 20 С. 128-139] 

 

Тема 6 Управління фінансовими ризиками 

Класифікація фінансових ризиків. Джерела виникнення фінансових ризиків. 

Способи оцінки рівня ризику. Ідентифікація ризику. Кількісна оцінка рівня 

ризику. Статистичний метод оцінки рівня ризику. Метод експертних оцінок рівня 

ризику.  



Стратегія і тактика управління ризиками. Дві основні стратегії управління 

ризиками – пасивний захист та активне реагування. Технічні способи скорочення 

ризиків. Диверсифікація діяльності – виробнича та фінансова. 

 

Запитання для самоперевірки 

1.Назвіть основні джерела фінансових ризиків у діяльності підприємства. 

2. Які етапи входять до процесу управління ризиком? 

3. Які методи використовують для кількісної оцінки рівня ризику? 

4.Які способи страхування застосовують для захисту від фінансових ризиків? 

5.Розкрийте суть методів активного реагування, які використовують в управлінні 

ризиком. 

Література [8 С.115-120; 21 С. 228-276] 

 

Тема 7 Фінансовий менеджмент і ринкова інфраструктура 

Структура ринкової інфраструктури. Спеціалізовані установи, що надають 

фінансові послуги. Співробітництво підприємства з комерційними банками. Види 

банківських депозитних рахунків. 

 

Запитання для самоперевірки 

1. У чому полягає вигода від передачі фінансовому посереднику виконання деяких 

операцій з управління фінансами фірми? 

2. Звідки можна одержати інформацію про надійність фінансової компанії? 

3. Які додаткові послуги можуть надати комерційні банки юридичним особам? 

Література [8 С. 127-132; 22 С. 346- 367] 



ТЕСТИ 

Тестове запитання 1 

Обмеженість ресурсів – це проблема, яка: 

а) існує тільки в бідних країнах; 

б) є тільки у бідних людей; 

в) є у всіх людей і суспільств; 

г) ніколи не виникає у багатих людей і суспільств. 

 

Тестове запитання 2 

Життя на межі прожиткового рівня більш характерне для: 

а) ринкової економіки; 

б) традиційної економіки; 

в) командної економіки; 

г) економіки високо розвинутих країн. 

 

Тестове запитання 3 

Вартість грошей – 

а) може підвищитися або знизитися; 

б) завжди є однаковою; 

в) зростає з плином часу; 

 

Тестове запитання 4 

Для сприяння розвитку малорозвинутих країн на рейки сучасної економіки 

зазвичай необхідно: 

а) збільшення кількості населення; 

б) призупинення модернізації виробничої інфраструктури; 

в) підвищення обсягів виробництва і розвиток зовнішньої торгівлі; 

г) зменшення витрат на освіту і підготовку кадрів. 

 



Тестове запитання 5 

Фінансова система – це: 

а) фінансові елементи; 

б) набір фінансових елементів; 

в) сукупність взаємодіючих фінансових елементів; 

г) взаємодіючі фінансові елементи. 

 

Тестове запитання 6 

Фінансова політика – це: 

а) функція суспільства і держави; 

б) функція держави і людини; 

в) функція і заходи суспільства і людини; 

г) заходи держави у фінансовій сфері. 

 

Тестове запитання 7 

Фінансовий механізм – це: 

а) система, спрямована на досягнення мети; 

б) система, призначена для виконання фінансової програми держави; 

в) система, спрямована на людину як суб’єкт фінансової системи; 

г) система, спрямована на результат.    

 

Тестове запитання 8 

Капітал являє собою фінансові ресурси 

а) які спрямовуються на споживання; 

б) які спрямовуються на розвиток виробничо-комерційного процесу; 

в) які спрямовуються на утримання і розвиток об’єктів невиробничого 

призначення; 

г) які залишаються в резерві. 



Тестове питання 9 

Правильно чи  неправильно (так  чи ні):  

1) фінанси підприємства – це його грошові кошти; 

2) на підприємстві може бути така ситуація: грошей у банку немає, а прибуток є? 

3) капітал з’явився раніше за  гроші; 

4) підприємство, на рахунку якого багато грошей є фінансово стабільним? 

5) підприємство одночасно може мати задовільний фінансовий стан і мати 

фінансові труднощі? 

6) підприємство, яке бере кредит, має незадовільний фінансовий стан? 

7) чи може рецептура приготування блюд бути вкладом до статутного капіталу? 

 

Тестове запитання 10 

Бюджетний устрій – це: 

а) напрями діяльності органів влади щодо складання та використання фінансових 

планів країни; 

б) організація бюджетної системи, принципи її побудови; 

в) сукупність усіх бюджетів, діючих на території країни. 

 

Тестове запитання 11 

Платниками податку щодо ПДВ є: 

1) тільки юридичні особи; 

2) тільки фізичні особи; 

3) тільки іноземні юридичні та фізичні особи; 

4) юридичні та фізичні особи. 

Тестове питання 12 

Базова ставка ПДВ: 

1) 21,2%; 

2) 20%; 

3) 16,67%; 

4) 16%. 



Тестове запитання 13 

Об’єктом оподаткування щодо ПДВ є: 

1) обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, а також їх реалізація на 

експорт; 

2) обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, крім їх реалізації на 

експорт; 

3) обороти з реалізації товарів, робіт, надання послуг, а також 46% їх реалізації на 

експорт. 

 

Тестове запитання 14 

ПДВ використовується платниками для: 

1) поповнення прибутку; 

2) поповнення прибутку – 20%; перерахування до бюджету – 80%; 

3) реконструкції основних фондів – 15%, фонду матеріального стимулювання – 

5%, перерахування до бюджету – 80%; 

4) перерахування до бюджету повністю. 

 

Тестове запитання 15 

Специфічні акцизи – це: 

1) вид непрямих податків, що встановлюється державою з метою обліку 

імпортних товарів за умов вільної зовнішньої торгівлі; 

2) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими 

ставками; 

3) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими 

ставками залежно від величини прибутку. 

 

Тестове запитання 16 

На сучасному етапі економічних перетворень які інвестиції є найбільше 

розвинутою сферою ? 

1) фінансові інвестиції; 



2) реальні інвестиції; 

3) інтелектуальні інвестиції; 

4) довгострокові інвестиції; 

5) короткострокові інвестиції. 

 

Тестове запитання 17 

Строк дії бюджету називається: 

1) бюджетним роком; 

2) бюджетним процесом; 

3) бюджетним періодом; 

4) бюджетним устроєм; 

5) бюджетним правом. 

 

Тестове запитання 18 

Державні видатки це: 

1) грошові відносини, які пов’язані з використанням децентралізованих 

державних коштів на різні потреби; 

2) грошові відносини, які виникають при розподілі та використанні 

централізованих і децентралізованих фондів грошових коштів держави; 

3) грошові відносини, які пов’язані з використанням коштів держави; 

4) грошові кошти, які виникають при розподілі централізованих фондів; 

5) розпис видатків держави. 

 

Тестове запитання 19 

Функції бюджету: 

1) розподільча, контрольна, забезпечення існування держави; 

2) фіскальна, контрольна; 

3) регулююча, контрольна; 

4) фіскальна, розподільча, контрольна; 

5) вірної відповіді не має. 



Тестове запитання 20 

Функції фінансів підприємств: 

1) розподільча, контрольна; 

2) розподільча, позикова, контрольна; 

3) розподільча, контрольна, забезпечення; 

4) розподільча, контрольна, відтворювальна; 

5) розподільча, контрольна, регулююча. 

 

Тестове запитання 21 

Держаний бюджет стає дефіцитним як тільки: 

а) податки скорочуються; 

б) державні видатки перевищують доходи; 

в) державні видатки зростають; 

г) державні доходи перевищують видатки. 

Тестове запитання 22 

Укажіть чи є правильним/неправильним дефініції (так/ні)? 

1) юридичні та фізичні особи є платниками внесків до пенсійного фонду; 

2) ланками бюджетної системи є місцеві бюджети; 

3) сукупність усіх бюджетів адміністративно-територіальних одиниць – це 

бюджетний процес; 

4) податок на додану вартість є регіональним податком; 

5) податки виконують стимулюючу функцію; 

6) можна законним шляхом ухилитися від оподаткування. 

 

Тестове запитання 23 

Доход, одержаний за основним місцем роботи, оподатковується: 

1) за прогресивною шкалою ставок; 

2) за ставкою 20%; 

3) не оподатковується. 



Тестове запитання 24 

Доходи, одержані за місцем неосновної роботи, прибутковим податком 

оподатковуються: 

1) за прогресивною шкалою ставок; 

2) за ставкою 20%; 

3) не оподатковуються. 

 

Тестове запитання 25 

Дати визначення страхування: 

1) фінансовий захист на випадок хвороби, пожежі, інвалідності; 

2) категорія розподільчих відносин; 

3) надання допомоги громадянам при настанні різних випадків у їх житті; 

4) сукупність форм і методів формування за рахунок грошових внесків цільових 

страхових фондів, призначених для відшкодування можливих збитків 

підприємствам, організаціям та громадянам; 

5) механізм формування і використання коштів страхового фонду 

 

Тестове запитання 26 

Пропорційний податок – це податок, за якого … 

1) ставка постійна і не залежить від величини оподатковуваної бази; 

2) ставка зростає в міру зростання оподатковуваної бази; 

3) ставка знижується в міру зростання оподатковуваної бази; 

4) ставка зростає із зростанням величини оподатковуваної бази, але кожний 

наступний приріст менший за попередній. 

 

Тестове запитання 27 

Грошовий оборот — це... 

1. Формування й розподіл грошових фондів. 

2. Розподіл виторгу від реалізації продукції. 

3. Виявлення сутності грошей у русі. 



4. Виробництво і реалізація продукції. 

5. Немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 28 

Безготівкові розрахунки — це 

1. Розрахунки, які здійснюються готівкою. 

2. Розрахунки за бартером. 

3. Розрахунки за допомогою чеків. 

4. Розрахунки, які здійснюються за допомогою записів на рахунках у банках. 

5.Немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 29 

Платіжне доручення — це... 

1. Документ, що містить доручення чекодавця банку стосовно перерахування з 

його рахунка певної суми. 

2. Письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати 

відповідної суми. 

3. Письмове доручення власника рахунка переказати відповідну суму зі свого 

рахунка на рахунок отримувача коштів. 

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення 

платника. 

5.Немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 30 

«Вексель» — це... 

1. Доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків 

постачальника. 

2. Письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його власнику 

вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін. 

3. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен 



здійснити платіж. 

4. Комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення 

платника. 

5. Немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 31 

Акредитив — це 

1. Форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта повинен 

здійснити платіж третій особі. 

2. Розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій 

здійснити оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів. 

3. Розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові стосовно 

здійснення платежу. 

4. Розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення 

платника. 

5. Немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 32 

Якщо покупець (платник) заздалегідь депонує кошти для розрахунку з 

постачальником, тоді такий акредитив слід вважати... 

1. Безвідзивним. 

2. Непокритим. 

3. Акцептованим. 

4. Покритим. 

5. Немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 33 

Непокритий акредитив — це акредитив... 

1. Який не може бути змінений або анульований без згоди постачальника, для 

якого він був відкритий. 



2. Який може бути анульований банком-емітентом без попередньої згоди з 

постачальником. 

3. За яким платежі постачальнику гарантує банк. 

4. Немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 34 

Переказний акредитив — це... 

а) коли платежі постачальнику гарантує банк; 

б)коли передбачається депонування коштів; 

в) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж третій 

особі; 

г) немає правильної відповіді. 

 

Тестове запитання 35 

Назвіть складові прибутку від іншої операційної діяльності 

1 Одержані дивіденти. 

2 Прибуток від ліквідації необоротних активів. 

3 Доход від операційних курсових різниць. 

4 Відсотки, одержані за облігаціями. 

5 Прибуток від реалізації іноземної валюти. 

6 Одержані пені, штрафи, недоутримки. 

7 Прибуток від реалізації нематеріальних активів. 

8 Доход від списання кредиторської заборгованості. 

9 Прибуток від реалізації фінансових інвестицій. 

 

Тестове запитання 36 

Назвіть складові прибутку від фінансових операцій 

1. Доход від списання кредиторської заборгованості. 

2. Одержані пені, штрафи. 

3. Доход від спільної діяльності. 

4. Прибуток від реалізації фінансових інвестицій. 



5. Доход від інвестицій в асоційовані підприємства. 

6. Прибуток від неопераційних курсових різниць. 

7. Відсотки, одержані за облігаціями. 

8. Доходи від операційної оренди. 

9. Відшкодування раніше списаних активів. 

 

Тестове запитання 37 

Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності 

1. Одержані дивіденди. 

2. Доходи від операційної оренди. 

3. Прибуток від реалізації фінансових інвестицій. 

4. Відсотки, нараховані за депозитним рахунком підприємства в банку. 

5. Прибуток від ліквідації необоротних активів. 

6. Доход від списання кредиторської заборгованості. 

7. Прибуток від реалізації іноземної валюти. 

8. Доход від безоплатно отриманих оборотних активів. 

9. Одержані штрафи. 

 

Тестове питання 38 

Назвіть показники, які враховуються за обчислення валового прибутку 

підприємства 

1. Доход (виручка) від реалізації продукції. 

2. Доход (виручка) від реалізації оборотних активів. 

3. Податок на додану вартість. 

4. Доход (виручка) від реалізації основних фондів. 

5. Акцизний збір. 

6. Дохід (виручка) від реалізації необоротних активів. 

7. Собівартість реалізованої продукції. 

8. Доход від спільної діяльності. 

9. Одержані штрафи. 



Тематика рефератів 

1. Роль держави в системі перерозподілу. 

2. Причини та наслідки державного втручання в економіку і фінанси. 

3. Інструменти виконання функцій держави з позицій фінансів. 

4. Фактори впливу на рівень державних видатків. 

5. Субсидії в ринковій економіці. 

6. Форми державної підтримки підприємців. 

7. Кредитування підприємств під державні гарантії в Україні. 

8. Законодавче регулювання бюджетного процесу. 

9. Напрями реформування бюджетного процесу. 

10. Місцеві бюджети України. 

11. Видатки місцевих бюджетів. 

12. Доходна база місцевих бюджетів. 

13. Законодавчі аспекти регулювання міжнародних відносин. 

14. Вирівнювання фінансових можливостей місцевих бюджетів. 

15. Місцеві податки та збори на прикладі Кременчуцького району.  

16. Методика розрахунку податків на споживання загального спрямування. 

17. Податковий кодекс України. 

18. Формування світових фінансових центрів. 

19. Санкції за порушення розрахункової дисципліни. 

20. Міжнародний фінансовий ринок. 

21. Міжнародний валютний ринок. 

22. Міжнародний ринок позичкових капіталів. 

23. Світові ринки золота. 

24. Зовнішній борг та проблеми його обслуговування. 

25. Світовий банк та його складові. 

26. Міжнародні фінансові інституції. 
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