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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

Термінологічний диктант 

 (Під час виконання термінологічного диктанту для кожного з наведених 

положень, позначених цифрами, необхідно знайти відповідний термін чи 

поняття)  

1) Система організаційного забезпечення фінансового менеджменту  

2) Фінансова служба підприємства  

3) Фінансовий аналіз  

4) Фінансове планування  

5) Внутрішній фінансовий контроль  

6) Фінансовий контролінг  

1) контролююча система, яка забезпечує концентрацію контрольних дій 

за основними напрямами фінансової діяльності підприємства, своєчасне 

виявлення відхилень фактичних показників від нормативних (планових) і 

визначення чинників, що зумовили ці відхилення, прийняття управлінських 

рішень щодо нормалізації процесу управління фінансами підприємства.  

2) процес розробки системи фінансових планів і планових показників 

забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами з метою йог 

розвитку та підвищення ефективності фінансової діяльності .  

3) самостійний структурний підрозділ, який виконує визначені функції 

в системі фінансового управління підприємством.  

4) цілеспрямована діяльність по ідентифікації, оцінці фінансової 

діяльності з метою пошуку резервів поліпшення (належної підтримки) 

фінансового стану підприємства.  

5) сукупність структурних підрозділів та служб підприємства, які 

забезпечують розробку та прийняття управлінських рішень у сфері фінансової 

діяльності.  

6) організований самим підприємством процес перевірки виконання і 

забезпечення реалізації управлінських рішень у сфері управління фінансами 



підприємства з метою досягнення стратегічних цілей і попередження кризових 

ситуацій, які можуть призвести до банкрутства 

Завдання 2. 

Доповніть відповідь: «Структура фінансового механізму 

складається з…»: 

1) …; 

2) …; 

3) …; 

4) …; 

5) …. 

 

 Наведіть визначення: 

1) фінансова політика – це ... 

2) фінансовий механізм – це система ... 

3) фінансові важелі представлені... 

4) система регулювання фінансової діяльності включає... 

5) до функцій фінансового менеджменту як спеціальної сфери 

управління 

підприємством належать ... 

 

           Завдання 3. 

            

ТЕСТИ 

1. Фінансовий менеджмент – це: 

1) стратегія управління підприємством; 

2) ефективне управління фінансовою діяльністю підприємства; 

3) процес управління формуванням, розподілом і використанням 

фінансових ресурсів господарського суб’єкта та оптимізації обороту 

його грошових коштів; 

4) система принципів, методів розробки та реалізації управлінських 

рішень щодо формування, розподілу і використання фінансових 

ресурсів підприємства. 

 

2. Головна мета фінансового менеджменту: 

1) забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в 

поточному та перспективному періодах; 

2) управління рухом фінансових ресурсів і фінансових відносин; 

3) досягнення стратегічних цілей підприємства; 

4) забезпечення стабільного розвитку підприємства. 

 

3. Під фінансовою стратегією підприємства розуміється: 

1) формування системи довгострокових цілей фінансової діяльності і 



вибір найефективніших шляхів її досягнення; 

2) реалізація стратегічних альтернатив управління фінансами; 

3) напрям розвитку підприємства; 

4) політика управління фінансовими ресурсами. 

 

4. Тактика фінансового менеджменту полягає: 

1) у формуванні короткострокових цілей фінансової діяльності, 

узгоджених з загальною фінансовою стратегією підприємства; 

2) в формуванні системи довгострокових цілей фінансової діяльності і 

вибір найефективніших шляхів її досягнення; 

3) в здійсненні комплексного оперативного управління оборотними 

активами і короткостроковими зобов’язаннями; 

4) у розробці цілей та завдань розвитку підприємства у майбутньому. 

 

5. Матеріальна основа фінансового менеджменту – це : 

1) фінансові ресурси; 

2) фінансові потреби; 

3) фінансова діяльність підприємства; 

4) реальний грошовий обіг. 

 

6. Фінансовий менеджмент спрямований на управління: 

1) фінансовими ресурсами; 

2) фінансовими відносинами; 

3) фінансовими ресурсами і відносинами; 

4) усіма ресурсами підприємства. 

 

7. Механізм фінансового менеджменту – це: 

1) система принципів, засобів та форм організації грошових відносин 

підприємства; 

2) сукупність основних елементів впливу на процес розробки й реалізації 

управлінських рішень у сфері фінансової діяльності підприємства; 

3) система забезпечення найбільш ефективного використання 

сформованого обсягу фінансових ресурсів у розрізі основних напрямків 

діяльності підприємства; 

4) сукупність елементів фінансового управління підприємством. 

 

8. Що належить до фінансових важелів: 

1) дисконт; 

2) фінансові санкції; 

3) прогнозування; 

4) позички. 

 



9. До фінансових інструментів не належать: 

1) акції; 

2) дивіденди; 

3) страховий поліс; 

4) інвестиційні сертифікати. 

 

10. Об’єктом управління у фінансовому менеджменті є: 

1) персонал; 

2) фінансові ресурси; 

3) впровадження нових технологій; 

4) організація збуту продукції. 

 

11. До методів фінансового менеджменту не відносять: 

1) прогнозування; 

2) регламентування; 

3) аналіз; 

4) нормування. 

 

12. До функцій фінансового менеджменту як спеціальної сфери управління 

підприємством відносять: 

1) контроль за реалізацією управлінських рішень у сфері фінансової 

діяльності; 

2) аналіз грошових потоків; 

3) мінімізацію фінансових ризиків; 

4) управління інвестиціями. 

 

13. Фінансова політика є: 

1) основою для розробки фінансової стратегії; 

2) складовою облікової політики підприємства; 

3) діяльність в сфері управління підприємством; 

4) сукупність правил, методів, прийомів розробки та реалізації 

управлінських рішень. 

 

14. Фінансова політика охоплює складові: 

1) податкову політику; 

2) кредитну політику; 

3) облікову політику; 

4) усі відповіді вірні. 

 

15. Особливостями фінансової політики є: 

 1) багаторівнева структура; 

 2) реалізованість; 



 3) внутрішня синхронізація; 

 4) результативність. 

 

16. Відповідальність за дотримання фінансової політики на великому 

підприємстві несуть: 

1) головний бухгалтер; 

2) заступник директора; 

3) фінансовий директор; 

4) начальник відділу ревізії. 

 

17. Фінансове управлінське завдання охоплює: 

1) формування організаційної структури фінансової служби; 

2) використання фінансових ресурсів; 

3) вибір джерел фінансування активів; 

4) визначення цілей фінансової діяльності підприємства у майбутньому. 

 

18. До основних завдань фінансового менеджменту відносять: 

1) забезпечення постійної рівноваги підприємства у процесі його розвитку; 

2) аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища; 

3) забезпечення мінімізації інвестиційного ризику; 

4) всебічну оцінку ймовірності настання ризикових подій. 

 

19. Розробка фінансової стратегії підприємства починається з: 

1) формування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства; 

2) розробки фінансової політики; 

3) визначення загального періоду формування фінансової стратегії; 

4) дослідження факторів зовнішнього фінансового середовища. 

 

20. Система стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства 

повинна забезпечувати: 

1) формування достатнього обсягу власних фінансових ресурсів; 

2) оптимізацію структури активів і капіталу; 

3) прийнятний рівень фінансових ризиків; 

4) усі відповіді вірні. 

 

21. До тактичних завдань фінансового менеджменту відносять: 

1) моделювання параметрів подальшого розвитку підприємства; 

2) забезпечення ефективності використання наявних грошових коштів; 

3) розробку фінансової політики; 

4) забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі його 

стратегічного розвитку. 


