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І. ТЕСТОВА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХУ
Оберіть правильну відповідь:
1. Підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування власних або
залучених фінансових коштів і поєднує в собі елементи кредитування в
натуральній і грошовій формі, – це:

а) факторинг;
б) благодійність;
в) лізинг;
г) страхування.
2. Комерційний кредит – це:
а) передаванням векселя відповідно до чинного законодавства іншій юридичні
особі;
б) кредит, який надається цілком відразу після укладення кредитної угоди.
Погашається або періодичними внесками, або одноразовим платежем наприкінці
терміну;
в) система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів
перевідступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному
банку;
г) відповідна кредитна угода між двома підприємствами – кредитором
позичальником. Інструментом даного кредиту традиційно є вексель.
3. Дайте визначення приватного підприємства.
а) підприємство, що діє на основі приватної власності одного або кількох громадян,
іноземців, осіб без громадянства та його (їх) праці чи з використанням найманої
праці;
б) організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності трудового
колективу підприємства;

в) організаційно-правова форма підприємства, заснованого на власності фізичної
особи;
г) організаційно-правова форма підприємства з місцезнаходженням в Україні,
створеного як суб'єкт права згідно із законодавством іноземної держави, майно
якого повністю перебуває у власності іноземних громадян, юридичних осіб або
держави.
4. Методами фінансового планування є:

а) економіко-математичне моделювання та метод експертних оцінок;
б) балансовий;
в) нормативний метод;
г) всі відповіді вірні.
5. Статутний капітал використовується підприємством для:
а) виплати основної та додаткової заробітної плати працівникам;
б) фінансування відтворення основних і оборотних активів;
в) інвестування коштів в оборотні та основні засоби;
г) покриття збитків, подолання тимчасових фінансових ускладнень.
6. До власних коштів підприємства не належать:
а) статутний капітал;
б) пайові та інші внески;
в) амортизаційні відрахування;
г) валовий дохід та прибуток.
7. До агрегату М2 включають:

а) МІ + кошти на поточних рахунках;
б) М0+М1;
в) МІ + кошти на строкових рахунках;
г) МІ + кошти на вкладах за трастовими операціями.
8. Рестрикційна політика центрального банку направлена на:

а) зменшення грошової маси в обороті;
б) розширення ліній рефінансування комерційних банків;
в) зниження рівня процентних ставок за вкладами населення;
г) зменшення облікової ставки НБУ.
9. Торговець, що має довгу позицію по березневому ф’ючерсному контракту на
акції Х. Яким чином він може ліквідувати позицію?
а) сплатити штраф і відмовитись від виконання контракту;
б) здійснити поставку акцій Х у березні;
в) здійснити оплату проти поставки акцій Х у березні;
г) за згодою протилежної сторони, переуступити свої права іншому контрагенту.
10. Який показник, згідно із Міжнародними стандартами фінансової звітності,
обчислюється як Sales /Average Total Assets:
а) коефіцієнт оборотності активів;
б) коефіцієнт прибутковості активів;
в) коефіцієнт оборотності чистих активів;
г) коефіцієнт валового прибутку.
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ІІ. АНАЛІТИЧНА ЧАСТИНА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З
ФАХУ

1. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
1. Розкрийте зміст поняття фінансова санація підприємства. Зазначте моделі
фінансової санації підприємства. Який порядок складання проекту
фінансового оздоровлення підприємства? Відповідь проілюструйте
структурно-логічною схемою проведення фінансової санації.
2. У чому полягає сутність фінансового планування на підприємстві? Дайте
характеристику методів фінансового планування на підприємстві. Поясніть
на прикладі послідовність складання фінансового плану підприємства. На
який період складається фінансовий план? Як організувати оперативне
фінансове планування на підприємстві? Відповідь проілюструйте
практичним прикладом.
2. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповідь:
2.1. Фірма, що має намір купити на ринку через місяць 1000 унцій срібла,
хоче хеджувати свою позицію за допомогою ф’ючерсних контрактів. Обсяг
срібла в одному ф’ючерсному контракті – 100 унцій. На початок хеджування
ціна спот золота становить Цс1=390 дол./унція, ф’ючерсна ціна золота
Ф1=400 дол./унція:
1) Яке хеджування (довге чи коротке) у цьому випадку проводиться?
2) Якою має бути ф’ючерсна ціна срібла Ф2 на дату поставки, якщо ціна спот
на дату поставки становить Цс2=395 дол./унц і виграш в результаті
хеджування дорівнює 800дол.?
2.2. Визначте, які зміни абсолютної величини фінансового результату
(прибутку) підприємства від операційної діяльності очікуються в
плановому періоді. У звітному періоді ціна виробника за одиницю
продукції становила 17 грн. і, враховуючи тенденції ринку, у плановому
періоді зміна її величини не очікується. За рахунок удосконалення
технологічних норм виробничого процесу очікується скорочення середніх
умовно-змінних витрат підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн. до
10,80 грн. Така можливість забезпечується за рахунок введення в дію
нових технологій, що, у свою чергу, призводить до збільшення умовнопостійних витрат на 10 %. Врахуйте, що у звітному періоді підприємство
за обсягів реалізації в 135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87 450 грн.
За рахунок збільшення місткості ринку та посилення ринкової
конкурентної позиції підприємства очікується зростання обсягів реалізації
продукції на 25 %.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Знання та вміння, продемонстровані абітурієнтом на вступному
випробуванні з фаху оцінюються за 200-бальною шкалою.

Оцінка за іспит з фаху складається з двох частин – тестової та
аналітичної.
І. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі тестові завдання – 100 балів.
ІІ. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі не-тестові завдання – 100 балів:
а) кожна правильна та повна відповідь на теоретичні питання оцінюється в
25 балів (2*25=50 балів).
б) правильно розв'язана задача № 1 оцінюється в 20 балів.
в) правильно розв'язана задача № 2 оцінюється в 30 балів.
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