
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «Фінансове планування та бюджетування»  

курс 6 

Спеціальність: 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Форма проведення                                комбінована 

Тривалість проведення                        1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:             40 балів 

Критерії оцінювання:                           10 балів – письмова відповідь на  

                                                                теоретичні питання, 10 балів – тести, 

                                                                20 балів ситуаційні завдання 

Перелік допоміжних матеріалів:  
 

Орієнтований перелік питань 

1. Що є, на Ваш погляд, збалансованим розвитком компанії? 

2. Чому наведення фінансової дисципліни породжує конфлікт 

інтересів? Наведіть приклади. 

3. Чому з розвитком та організаційним ускладненням бізнесу 

зростає роль фінансового планування? 

4. Що, на Ваш погляд, можна визначити як «управлінська 

технологія»? 

5. Що є об’єктом бюджетування? 

6. Чому бюджет – це не просто «план», а «фінансовий план»? 

7. Поясність відзнаку термінів: «планування», «програмування», 

«бюджетування». 

8. Що є, на Ваш погляд, фінансовим виразом цілей? Тобто, як 

можна виразити фінансово, цілі компанії? 

9. Чи можливо, на Ваш погляд, назвати бюджет «інструментом 

досягнення цілей»? Чому? 

10. Який сенс Ви вкладаєте у поняття «місія підприємства»? 

11. Навидить декілька можливих формулювань місій підприємства. 

12. Які Ви можете назвати головні фінансові цілі компанії? Чи 

можуть вони суперечить одна одній? 

13. З якими ризиками пов’язано швидке зростання? 

14. Поясніть, чому в контексті цілі «швидкозростаючий бізнес», 

завданням для бюджетування є контроль за дебіторською заборгованістю. 

15. Дайте визначення поняттю «ліквідність компанії». 

16. Поясніть, чому в контексті цілі «швидкозростаючий бізнес» 

завданням для бюджетування є контроль за станом ліквідності. 

17. Поясніть, чому в контексті цілі «високорентабельний бізнес» 

необхідно проводити порівняльний аналіз видів бізнесу компанії? 

18. Що є поняттям «капіталізація компанії»? 



19. Що є найкращим для компанії. Зростання капіталізації за рахунок 

вартості акцій, або за рахунок збільшення їх кількості? Чому? 

20. Чому. На Ваш погляд, показник доходності активів може 

характеризувати ефективність управління компанією? 

21. Що є «доходними статтями» та «видатковими статтями» 

бюджету? 

22. Дайте визначення поняттю «прямі витрати». Наприклад. 

23. Дайте визначення поняттю «непрямі витрати». Наприклад. 

24. Дайте визначення поняттю «постійні витрати». Наприклад. 

25. Дайте визначення поняттю «змінні витрати». Наприклад. 

26. В чому відзнака основних бюджетів БДіВ, БРГК та 

Розрахункового Балансу від відповідних бухгалтерських форм? 

27. В чому є призначення Бюджету доходів та видатків (БДіВ)? 

28. Навіщо складається Бюджет руху грошових коштів (БРГК)? 

29. З якою метою складається Розрахунковий баланс (РБ)? 

30. Яке головне призначення Основних бюджетів (БДіВ, БРГК, РБ)? 

31. Яке основне призначення Операційних бюджетів? 

32. Яка мета складання допоміжних (спеціальних) бюджетів? 

33. Аналіз якої інформації допомагає скласти «правдивий» Бюджет 

продаж? 

34. Як залежить спосіб складання Бюджету продаж від виду 

продукції (споживча продукція, промислова продукція). 

35. Чим обумовлено складання Графіку надходжень? 

36. Чим небезпечно збільшення дебіторської заборгованості? Що 

таке безнадійна дебіторська заборгованість? 

37. Які операційні бюджети необхідні для складання Бюджету 

виробництва? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приклад ситуаційних завдання 

1. Заповніть всі статті Бюджету доходів та видатків 
Бюджет доходів та видатків, тис. грн. 

Виручка від реалізації 150,0 

Прямі витрати (собівартість) ? 

Маржинальний прибуток 70,0 

Операційні (непрямі) витрати 20,0 

Операційний прибуток ? 

Процентні платежі, амортизація ? 

Балансовий прибуток 40,0 

Податок на прибуток 12,0 

Чистий прибуток ? 

Дивіденди ? 

Нерозподілений прибуток 10,0 

2. Заповніть блок-схему послідовності процесу бюджетування: 

 
 

Приклад тестового завдання 
1. Оберіть привільну відповідь. Для складання Графіку надходжень 

необхідно: 

а) виразити величину очікуваних продаж в натуральних показниках; 

б) визначити частку платежів що надійдуть по передплаті або факту 

відвантаження і частку платежів та періоди, протягом яких будуть здійснені 

остаточні розрахунки; 

в) визначити величину податкових зобов’язань компанії 

2. Оберіть привільну відповідь. Бюджет запасів готової продукції 

складається для: 

а) виміру запасів готової продукції у вартісних показниках; 

б) визначення обороту запасів на складі; 

в) визначення залишків готової продукції на складі. 

3. Бюджетування в компанії є: 

а) основою для планування діяльності і прийняття управлінських рішень. 

Чому? 

б) основою для оцінки фінансової спроможності компанії. Чому? 

в) основою для укріплення фінансової дисципліни. Чому? 


