
Приклади тестів та теоретичних питань, що включені в екзаменаційні білети з дисципліни 

«Стратегічне управління фінансами, банківською справою та страхуванням» 

 

1. Коли був введений в наукову термінологію термін «стратегічне управління»? 

2. Основною складовою стратегічного управління є: 
3. Сутність стратегічного управління полягає у: 

4. Стратегічне управління в статиці це: 

5. Зобразіть графічно схему стратегічного управління.  
6. Що є першим етапом циклу стратегічного управління? 

7. Розмістіть перелічені етапи циклу стратегічного управління у хронологічному порядку.  

8. Розвиток майбутнього потенціалу підприємства здійснюється завдяки: 

9. Найбільш загальні принципи аргументації необхідності прийняття певних керуючих впливів 
стосуються: 

10. З яким дієсловом, із нижче перелічених, пов’язане виявлення основних (істотних) ознак виду 

управління?  
11. Найбільш актуальним є: 

12. Поставте у відповідність до видів управління рівні кінцевої невизначеності (1-

гомеостатичний; 2-біфуркаційний; 3-інноваційно-підприємницький;). 
13. Гомеостатичним рівнем кінцевої невизначеності характеризується: 

14. Найбільшою кінцевою невизначеністю характеризується: 

15. Поставте у відповідність до видів управління проблеми (1-поточні; 2-виникаючі; 3-

потенційні). 
16. Стратегічне управління за сферою діяльності призначене для розв’язання проблем: 

17. Наведіть визначення стратегічного управління фінансами.  

18. Модель управління фінансовими ресурсами підприємств складається з: 
19. Розмістіть блоки моделі управління фінансовими ресурсами підприємств в хронологічному 

порядку:  

20. «Створення ефективної управлінської системи та її удосконалення» це визначення: 
21. Скільки існує рівнів розвитку системи управління фінансовими ресурсами підприємств: 

22. Розробка кредитної політики підприємства відноситься до рівня: 

23. Управління прибутковістю передбачає: 

24. Бюджетування руху грошових коштів розпочинається на рівні: 
25. Скільки існує моделей управління? 

26. Реакційне управління, спеціальне управління, довготермінове планування, стратегічне 

планування, стратегічне управління це перелік: 
27. Скільки існує гіпотез стратегічного управління: 

28. «Діяльність компанії оптимальна, коли її стратегічна поведінка відповідає рівню 

турбулентності середовища, а ділові можливості відповідають стратегічній поведінці» це 

зміст гіпотези стратегічного управління: 
31. Назвіть гіпотези стратегічного управління. 

32. Яку модель управління необхідно використовувати якщо зовнішнє середовище вимагає від 

фірми розвитку нових здібностей? 
33. Узагальнена модель поведінки фірми в рамках однієї галузі це: 

34. Скільки управлінських підпроцесів входить до стратегічного управління фінансами? 

35. Розмістіть в хронологічному порядку підпроцеси стратегічного управління фінансами: 
36. Згідно сутнісного аспекту інформаційні системи це: 

37. До складу поняття «інформаційне забезпечення» входить: 

38. Корисність інформації залежить від її: 

39. Кінцевими користувачами інформації є: 
40. Скільки квадратів в матриці BCG? 

41. Запишіть формулу визначення ефективності управлінського рішення в теперішній момент 

часу якщо припустити, що існують необмежені можливості щодо реалізації рішення і управлінець 
володіє повною інформацією. 

42. Якою є розумна ціна інформації? 

43. Які координати використовують при побудові матриці BCG? 
44. Охарактеризуйте квадрат «Дійні корови» матриці BCG. 

45. Які можливості дає для управлінця матриця BCG? 

46. Етапи циклу стратегічного управління? 

47. Найменш актуальний вид управління? 



48. Найбільш актуальний вид управління? 
49. Процес визначення та підтримки стратегічної відповідності між цілями підприємства, його 

потенційними можливостями та шансами на успіх в умовах ринку? 

50. Скільки існує рівнів розвитку системи управління фінансовими ресурсами підприємств? 

51. Яка з моделей управління найбільш придатна в умовах стабільності зовнішнього середовища, 
коли зміни повторюються і є можливість для використання традиційних сильних сторін 

підприємства? 

52. Як називається модель поведінки фірми в рамках декількох галузей? 
53. Які етапи передбачає інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень? 

54. Зобразіть графічно схему стратегічного управління. 

55. Розмістіть етапи циклу стратегічного управління у хронологічному порядку. 

56. Назвіть гіпотези стратегічного управління. 
57. Які координати використовують при побудові матриці BCG? 

58. Що є основною складовою стратегічного управління? 

59. В чому полягає сутність стратегічного управління? 
60. Що таке стратегічне управління в статиці? 

61. Що таке стратегічне управління в динаміці? 

62. Що таке стратегічне управління як система поглядів? 
63. Завдяки чому здійснюється розвиток майбутнього потенціалу підприємства? 

64. Завдяки чому здійснюється реалізація існуючого потенціалу підприємства? 

65. Якого виду управління стосуються найбільш загальні принципи аргументації необхідності 

прийняття певних керуючих випливів? 
66. Якого виду управління стосується пошук і обґрунтування конкретних доводів на користь 

аргументації, що висувається, а також реакція на виникаючі контрагрументи? 

67.  Якого виду управління стосується реалізація висунутих аргументів? 
68. З яким дієсловом пов’язане виявлення основних(істотних) ознак виду управління? 

69. З яким дієсловом пов’язане виявлення властивої виду управління сфери застосування? 

70. Які існують рівні кінцевої невизначеності? 
71. Який вид управління характеризується найбільшою кінцевою невизначеністю? 

72. Які існують управлінські проблеми? 

73. Для розв’язання яких проблем призначені окремі види управління? 

74. Що таке свідомий процес здійснення функцій управління, спрямований на розв’язання 
актуальних потенційних проблем підприємства при оптимальних витратах усіх видів 

ресурсів? 

75. Що таке процес визначення та підтримки стратегічної відповідності між цілями підприємства, 
його потенційними можливостями та шансами на успіх в умовах ринку? 

76. Що таке управління фінансовими ресурсами на мікро- та макроекономічному рівні з метою 

забезпечення результативності процесу стратегічного управління? 

77. Що таке грошові кошти фондового та не фондового характеру, що є в розпорядженні 
підприємств і використовуються для споживання, трансформації в інші види ресурсів або 

виконання фінансових зобов’язань? 

78. Що таке процес навчання управлінським діям у сфері використання грошових коштів 
фондового та не фондового характеру? 

79. З скількох блоків складається модель стратегічного управління фінансовим ресурсами 

підприємства? 
80. Що таке створення ефективної управлінської системи та її удосконалення? 

81. Скільки існує моделей управління? 

82. Скільки існує гіпотез стратегічного управління? 

83. В чому полягає сутність інформаційного забезпечення? 
84. Яка інформація складає інформаційний простір? 

85. За яких умов інформація вважається цінною? 

86. Що таке аналітично оброблені дані? 
87. За скількома параметрами оцінюється вартість інформаційного ресурсу? 

88. На які види поділяється інформація? 

89. Методи оцінки ефективності інвестиційних рішень? 
90. Які існують еталонні стратегії? 

 


