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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
Завдання 1. Виберіть правильні відповіді (2 бали за кожну правильну відповідь)
1. До методів фінансового аналізу відносяться:
a. Аналіз бухгалтерської звітності
b. Трендовий аналіз
c. Порівняння
d. Метод різниць
2. Вкажіть вірні твердження:
a. Фінансова структура будується на основі функціональної спеціалізації
підрозділів
b. Організаційна структура відображає ієрархію відповідальності за
досягнення цільових показників
c. Фінансова структура будується на основі фінансових відносин між ЦФВ
d. Організаційна структура відображає ієрархію підлеглості
3. Джерела формування грошових потоків від інвестиційної діяльності:
a. Продаж акцій
b. Продаж необоротних активів
c. Емісія облігацій
d. Покупка акцій
4. Вкажіть вірні твердження:
a. Якщо невірно визначені типи ЦФВ (виникають зони «перехресної
відповідальності»), то необхідно вказати відповідальних на кожному етапі
b. У разі відсутності довгострокових прогнозів та якщо бюджет будується
тільки з урахуванням вже вкладених угод (складається 1 варіант бюджету),
необхідно складати 3 фінансових бюджети та 6 операційних
c. Якщо бюджети не відповідають стратегічним цілям компанії (наприклад,
ціль завоювання лідируючих позицій на ринку не може бути урахована при
розробці бюджету), необхідно цілі перевести у числа
d. У разі невірного визначення типів ЦФВ (коли виникають зони «перехресної
відповідальності») необхідно правильно встановити цільові показники
5. Вкажіть вірні твердження щодо фінансового левериджу:
a. Чим він менше, тим стійкіше положення компанії
b. Він характеризує межу, до якої може бути покращена діяльність компанії за
рахунок кредитів
c. Він характеризує межу, до якої може бути покращена діяльність компанії за
рахунок власного капіталу

d. Чим він більше, тим стійкіше положення компанії
6. До стратегічних рішень фінансового директора відносяться:
a. Оцінка і максимізація вартості бізнесу;
b. Довгострокове фінансове планування та ріст компанії;
c. Діагностика фінансового стану компанії;
d. Оптимізація структури капіталу.
7. Показниками фінансового стану підприємництва є:
a. Показники ліквідності;
b. Показники рентабельності;
c. Показники ефективності використання основних засобів;
d. Показники майнового потенціалу.
8. Довгострокові фінансові плани можуть бути у таких варіантах:
a. План нормального росту;
b. План скорочених доходів;
c. План стрімкого росту;
d. План інвестиційного росту.
9. До фінансових бюджетів відносяться:
a. Розрахунковий баланс;
b. Бюджет доходів;
c. Бюджет витрат;
d. Бюджет накладних витрат.
10. Цільовими показниками для центру доходів є:
a. Об’єми продажів ;
b. Витрати на реалізацію продукції;
c. Об’єми виконаних робіт;
d. Доходність активів.
Завдання 2.
Задача 1 (10 балів)
Задача 2 (10 балів)

