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ВСТУП 
В умовах переходу України до ринкових відносин необхідна сучасна, адекватна 

ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує 

підготовки кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, які мали б глибокі теоретичні й практичні 

знання, могли б узагальнити наявний досвід країн з розвинутою ринковою економікою, 

пристосувати його до особливостей вітчизняної економіки, тим самим сприяючи її виходу з 

економічної кризи. 

Фінанси підприємств – це відносно самостійна сфера фінансової системи, яка охоплює 

широке коло грошових відносин, пов’язаних із формуванням і використанням капіталу, 

доходів, грошових фондів у процесі їх кругообігу. Саме в цій сфері фінансів формується 

основна частина доходів, які далі перерозподіляються різноманітними каналами в 

народногосподарському комплексі і служать основним джерелом зростання і соціального 

розвитку суспільства. 

Саме тому дисципліна «Фінанси підприємств» розкриває сутність, функції і роль фінансів 

підприємств і кредиту, їх розвиток та удосконалення, розглядає фінансові відносини 

підприємств в сучасних умовах.  

Дисципліна «Фінанси підприємств» є нормативною, тобто обов’язковою для вивчення 

здобувачами вищої освіти, що навчаються за програмами з підготовки освітнього ступеню 

«Бакалавр». 

Метою дисципліни є вивчення теорії та практики фінансів агропідприємств, їх 

грошових розрахунків;  доходів і фінансових результатів діяльності агропідприємств та 

розподіл і використання прибутку; відносин агропідприємств з фінансовою системою; 

економічної ефективності основних засобів агропідприємств; оборотного капіталу 

підприємства; короткострокового кредитування основної діяльності агропідприємств; 

фінансування і кредитування капітальних вкладень; особливостей фінансування 

підприємств різних форм власності; фінансового планування на агропідприємствах; оцінки 

фінансового стану агропромислового підприємства; фінансової санації та банкрутства 

підприємства. 

Завдання вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» полягає в теоретичних 

проблемах фінансово-кредитного механізму організації фінансів агропідприємств, 

обслуговуючих організацій АПК по основних видах фінансової роботи (грошові кошти, 

організація розрахунків, доходи та витрати підприємств, методика їх визначення та джерела 

використання, організація фінансування, кредитування агропідприємств).  

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

  

1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Основи 
організації фінансів підприємств 
 
 
 
 
 

Тема 1 
Основи фінансів підприємств 

Тема 2 
Грошові розрахунки підприємств 

Тема 3 
Грошові надходження підприємств 

Тема 4 
Фінансові результати діяльності 
підприємств, розподіл і використання 
прибутку 

Тема 5 
Відносини підприємств з фінансовою 
системою 

Тема 6 
Економічна ефективність основних засобів 
підприємств 

Тема 7 
Оборотний капітал підприємств 

 
 
 
 
 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  Поглиблені 
аспекти фінансів підприємств 

Тема 8 
Короткострокове кредитування основної 
діяльності підприємств 

Тема 9 
Фінансування і кредитування капітальних 
вкладень підприємств 

Тема 10 
Особливості фінансування підприємств 
різних форм власності 

Тема 11 
Фінансове планування на підприємствах  

Тема 12 
Оцінка фінансового стану підприємства 

Тема 13 
Фінансова санація та банкрутство 
підприємства 
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2. СХЕМА ПОТОЧНОГО І ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

Таблиця 1 

Розділи курсу Перелік тем Розподіл навчального 
часу 

Термін 
виконан-

ня, 
 тиждень 

Термін 
контро-
льного 
заходу 

Наймену-

вання 

Обсяг, 
кре-
дит 

Сума 
заліко-

вих 
балів 

Лек 
ції 

Прак-
тичні 

Самос-
тійна 

робота 

Модуль 1 

 

 

 

ЗМІСТО-

ВИЙ 

МОДУЛЬ 1 

Основи 

фінансів 

підпри-

ємств 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

19-32 

1 Основи фінансів 
підприємств 

2 2 3 1 1 

2 Грошові розрахунки 
підприємств 

4 4 3 2,3 3 

3 Грошові 
надходження 
підприємств 

4 4 3 4,5 5 

4 Фінансові результати 
діяльності підприємств, 
розподіл і 
використання прибутку 

4 4 3 6,7 7 

5 Відносини 
підприємств з 
фінансовою системою 

4 4 3 8,9 9 

6 Економічна 
ефективність основних 
засобів підприємств 

2 2 3 10 10 

7 Оборотний капітал 
підприємства 2 2 3 11 11 

Всього за I змістовий модуль 22 22 21 х 22 

 

 

ЗМІСТО-

ВИЙ 

МОДУЛЬ 2 

 

Поглиблені 

аспекти 

фінансів 

підпри-

ємств 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

17-28 

8 Короткострокове 
кредитування основної 
діяльності підприємств 

4 4 3 12,13 13 

9 Фінансування і 
кредитування 
капітальних вкладень 

4 4 3 14,15 15 

10 Особливості 
фінансування 
підприємств різних 
форм власності 

2 2 3 16 16 

11 Фінансове 
планування на 
підприємствах 

2 2 3 17,18 18 

12 Оцінка фінансового 
стану підприємства 

4 4 3 19 19 

13 Фінансова санація та 
банкрутство 
підприємства 

2 2 4 20 20 

Всього за II змістовий модуль 18 18 19 х х 
Модуль 2 

Курсова робота 30 х х 
Всього 5,0 36-60  40 40 70 х х 
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3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ: 
 

МОДУЛЬ 1 ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Тема 1 Основи фінансів підприємств 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Сутність і функції фінансів підприємств. 
2. Фінансові ресурси підприємства та джерела їх формування. 
3.  Фінансова робота на підприємстві, її зміст та задачі. 

 
Дати визначення термінів: 

фінанси підприємств, фінансові ресурси, власні ресурси, залучені ресурси, запозичені 
ресурси, самофінансування, самоокупність, фінансовий аналіз, фінансове планування. 

 
Завдання 1. Відкритий тест на формулювання та структурування відповіді. 
Мета: 
Оцінити рівень засвоєння здобувачами вищої освіти питань основ організації 

підприємств. Дати оцінку усвідомлення здобувачами вищої освіти важливості вивченого 
теоретичного матеріалу для використання у подальшому розгляді конкретних ситуацій на 
агропідприємствах. 

Завдання:  
1. Пропонується початок визначених питань з теоретичних та організаційних основ 

фінансів підприємств, після чого здобувачі вищої освіти продовжують формулювати 
розпочату думку викладача письмово. 

Таблиця 1 

1. Фінанси підприємств – це система економічних відносин… 

 

 

 

2. Фінансові відносини підприємств можна поділити на зовнішні та внутрішні. 

До зовнішніх належать: 

 

 

До внутрішніх належать:  

3. Фінансові ресурси – це кошти, що… 

 

 

 

4. Метою комерційного розрахунку є … 

 

 

5. Самоокупність –це.. 

 

 

 

6. Самофінансування – це… 

 

 

 

7. У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляють свою 
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сутність через такі функції: 

а) 

б) 

в) 

8. Джерела фінансових ресурсів поділяються на 4 групи: 

а)  до власних джерел належать: 

-  

-  

-  

б) запозичені джерела – 

 

 

в) залучені джерела – 

 

 

г) бюджетні асигнування – 

 

 

8. Фінансовий менеджмент – це 

 

 

 

9. Фінансове планування – це 

 

 

 

10. Оперативна фінансова робота – це 

 

 

 

11. Фінансовий контроль – це 

 

 

 

 
Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Взаємовідносини між суб’єктами господарювання у вигляді розрахунків з 
постачальниками та покупцями, відносять до? 

   а) зовнішніх фінансових відносин; 
   б) принципів фінансів підприємств; 
   в) внутрішніх фінансових відносин; 
   г) жодної вірної відповіді. 

2. До принципів фінансів підприємств відносять? 
   а) формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської    діяльності;                                              
   б) формування та використання амортизаційних відрахувань; 
   в) фінансова відповідальність за результатами діяльності; 
   г) формування оборотних коштів. 

3. До власних фінансових джерел формування фінансових ресурсів відносять?  
   а) страхові відрахування; 



9 
 

  

   б) кредиторська заборгованість; 
   в) амортизаційні відрахування; 
   г) емісія цінних паперів. 

4. До складу оборотного капіталу фінансових ресурсів не належать? 
   а) матеріальні оборотні засоби; 
   б) нематеріальні активи; 
   в) фінансові вкладення; 
   г) кошти на поточних рахунках. 

5. Система раціонального управління процесами фінансування господарської 
діяльності підприємства це? 

   а) фінансове планування; 
   б) оперативна фінансова робота; 
   в) фінансові ресурси; 
   г) фінансовий менеджмент. 

6. До складу бюджетних асигнацій входять: 
   а) виручка від реалізації майна; 
   б) страхові відшкодування; 
   в) субсидії; 
   г) інвестиції. 

7. В якому розділі балансу зосереджено основний капітал? 
   а) в третьому: 
   б) в другому; 
   в) в першому та другому; 
   г) першому. 

8. Розподіл доходу  підприємств, формування прибутку та розподіл чистого 
прибутку на його використання відносять до: 

   а) внутрішніх фінансових відносин; 
   б) внутрішніх і зовнішніх фінансових відносин; 
   в) зовнішніх фінансових відносин; 
   г) жодної вірної відповіді. 

9. Загальна потреба у грошових коштах для забезпечення ефективної виробничо-
господарської діяльності це? 

   а) фінансовий менеджмент; 
   б) фінансові ресурси; 
   в) фінансове планування; 
   г) фінансовий стан. 

10. За формою фінансовий контроль буває: 
   а) поточний; 
   б) наступний; 
   в) фактичний; 
   г) жодної вірної відповіді. 

11. До складу основного капіталу фінансових ресурсів належать: 
   а)  кошти на поточних рахунках; 
   б) фінансові інвестиції; 
   в) фінансові вкладення; 
   г) матеріальні оборотні активи. 

12. Принцип фінансів підприємств: самофінансування – це? 
   а) фінансова відповідальність за результати діяльності; 
   б) покриття не тільки поточних витрат але й утворення прибутку; 
   в) покриття поточних витрат підприємства за рахунок отриманих заходів; 
   г) жодної вірної відповіді. 

13. Які існують джерела фінансових ресурсів? 
   а) власні, поточні; 
   б) зовнішні, внутрішні; 
   в) власні, залучені, бюджетні асигнації, запозичені; 
   г) бюджетні асигнації, залучені, запозичені. 

14. Де відображаються джерела формування фінансових ресурсів? 
   а) у фінансовій звітності; 
   б) в активах балансу; 
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   в)  в пасивах балансу; 
   г) у звіті про власний капітал. 

15. У процесі відтворення фінанси підприємств як економічна категорія проявляють 
свою сутність через такі функції: 

  а) формування фінансових ресурсів у процесі виробничо-господарської діяльності; 
  б) розподіл та використання фінансових ресурсів для забезпечення поточної виробничої та 

інвестиційної діяльності, для виконання своїх зобов'язань перед фінансово-кредитною системою 
та для соціально-економічного розвитку підприємства; 

  в) контроль за формуванням та використанням фінансових ресурсів у процесі відтворення. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
 

Тема 2 Грошові розрахунки підприємств 
 

Запитання для самоконтролю: 
1. Охарактеризувати сутність безготівкових розрахунків підприємств. 
2. Охарактеризувати сутність готівкових розрахунків підприємств. 
3. Порядок розрахунків з використанням платіжних доручень. 
4. Порядок розрахунків з використанням платіжних вимог-доручень. 
5. Порядок розрахунків з використанням розрахункових чеків. 
6. Порядок розрахунків з використанням акредитивів. 
7. Порядок розрахунків з використанням векселів. 

 
Дати визначення термінів: 

платіжне доручення, платіжна вимога-доручення, розрахунковий чек, акредитив, 
відкличний акредитив, безвідкличний акредитив, покритий акредитив, непокритий 
акредитив, бенефіціар, вексель, меморіальний ордер, трасант, трасат, доміциляція, 
інкасування, соло, тратта. 

 
 
Завдання 1. Необхідно заповнити перелік документів наведених нижче. 

Вправа 1 

Необхідно: оформити платіжне доручення. 

Вихідні дані: ПАТ «Колос» (с. Красне, Березанський район, ідентифікаційний код 

14340402, номер рахунку 26007200187001 в АКБ «А-Банк», код банку 311272) оформило 

платіжне доручення №79 від _____________ ____ року (дата ставиться на день заповнення 

доручення) на перерахування обласному управлінню Пенсійного фонду (код 20404900) 

єдиного соціального внеску в сумі 19500 грн. Поточний рахунок отримувача №2040005162 в 

облдирекції АКБ «Райфайзен банк «Аваль» м. Миколаєва, код банку 311528. Реєстраційний 

номер платника в Пенсійному фонді 0627031005. 

Примітка: в розділі «Призначення платежу» може бути здійснений такий запис: 

«Нарахування на заробітну плату за лютий місяць у встановленому розмірі в Пенсійний фонд 

перераховується повністю. Реєстраційний номер 0627031005». 
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  ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 1  410001   

       від «   » __________ 20___ р.     

      Одержано банком  

Платник                              "__" ___________ 20____р. 

          
Код за 
ЄДРПОУ          

Банк платника:  код банку  ДЕБЕТ     рах. №   СУМА 

      

 

Одержувач:    

     КРЕДИТ   рах. № 

Код за 
ЄДРПОУ      

Банк платника:  код банку   

    

Сума словами         

         

          

     

          

     Проведено банком   

 М.П. Підпис _________________                            "___" _________ 20____р.  

              _________________ Підпис банку  

 
 
 

Вправа 2 

Необхідно: оформити платіжну вимогу-доручення. 

Вихідні дані: ТОВ «Сільгосптехніка» виставило на ім’я ПАТ «Колос» платіжну вимогу 

доручення №45 від __________ _____ року (дата ставиться на момент заповнення 

документа) про стягнення з ПАТ «Колос» заборгованості в сумі 11756 грн за відпущені 

раніше йому товари за накладною №48 від ___________ 20___ року (дата ставиться на 5-7 

днів раніше дати заповнення вимоги-доручення). Поточний рахунок ТОВ «Сільгосптехніка» 

№260061011100018 в регіональному управлінні АКБ «Альфа-Банк» м. Миколаєва, код 

311056. Директор ТОВ «Сільгосптехніка» Тишко Т.В., головний бухгалтер Городова Т.А., код 

14340412, ПАТ «Колос» акцептувало платіжну вимогу-доручення в повній його сумі і 

повернуло в свій банк для здійснення платежу.  

Примітка: в розділі «Призначення платежу» зазначається вид платежу, найменування 

товару, номер і дата товарних документів (рахунків-фактур). 
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  ПЛАТІЖНА ВИМОГА-ДОРУЧЕННЯ №    0410002  

 від «___» _______________ ____ р.            Одержано банком 

«___» ____________ ______ 
р. 

 

Платник  
 

СУМА 
 

Код     Код банку  ДЕБЕТ рах. №  

Банк платника    
                                                              у м. 

      
 

Отримувач    

КРЕДИТ рах. № 

 
 

Код   

Банк отримувача                                                                                    Код 
банку 

  

                                             у м.     

Призначення платежу     

   

ДР         
 

   

 
           Підписи отримувача ________________ 
                                              ________________ 

     

М. П. 

ДЕБЕТ рах. № 

СУМА 
ДО 

ОПЛАТИ 

 

  

Сума до оплати словами  
 

      

М. П. Підписи  

   
КРЕДИТ рах. № 

 

 

 

 

  
     Проведено банком 

«___» ______________20___р. 
 
 
 

 

                        Підпис банку 
 

 

Вправа 3 

Необхідно: оформити заяву на отримання лімітованої чекової книжки.  

Вихідні дані: ПАТ «Колос» просить АКБ «А-Банк» видати йому з поточного рахунку одну 

лімітовану чекову книжку кількістю 25 чеків для розрахунків з постачальниками за товари і 

послуги. Ліміт чекової книжки встановити в сумі 50000 грн. Чекову книжку доручається 

отримати Конончук Олені Іванівні. Примітка: ПАТ «Колос» банк видав лімітовану чекову 

книжку на 25 чеків з № 165851 по №165875. 
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_____________________________                                                                                                                          ____________________ 
(найменування підприємства, організації)                                                                                                                                                           (найменування підприємства, організації) 
 
 

                                                       ЗАЯВА № ______                                                                                                     ТАЛОН В КАСУ 
                                           «____» ______________ 20___ р.                                                                               «____» ______________ 20___ р. 
 
Просимо видати по нашому рахунку № _____________________________________________          Рахунок № __________________________ 

1. Грошових чекових книжок    ____________________ шт. по ______________ сторінок         Для оформлення отримано 

                                                                            (кількість прописом)                                    (кількість)                                          чекових книжок 

2. Розрахункових «________»  _____________________шт. по  ______________ сторінок         1. Грошових  ______________________ шт. 

3. Лімітованих      «________» з депонуванням ліміту з ____________________________          з № _________________________________ 

рахунку (вказати вид рахунку)  __________________ шт. по ______________ сторінок         по № ________________________________ 

ліміт встановити в сумі грн _________________________________________________          2. Розрахункових ___________________ шт. 

4. Нелімітованих чекових книжок __________________ шт. по ______________ сторінок        з № _________________________________ 

                                                                                                                                                           по № ________________________________ 

Для розрахунків з __________________________________________________________       3. Лімітованих ______________________шт. 

Чеки зобов’язуємось зберігати під ключем, в безпечному від вогню та крадіжки                  з № _________________________________ 

приміщенні                                                                                                                                       по № ________________________________ 

Чекові книжки доручаємо отримати нашому співробітнику ______________________ 

        _________________________________________________________________________ 
підпис котрого _________________________________________________ засвідчуємо 

 

Печатка і підпис клієнта         _______________             ________________                              Бухгалтер 

Касі: вказану в заяві кількість чекових книжок видати                                                                 Чекові книжки з перерахунком кількості 

Керівник установи банку                                                    Бухгалтер                                           чеків від бухгалтера прийняв 

Грошові чекові книжки з бланками  від №___________________ до № ____________ 

Розрахункові _____________________№№____________________________________               

Лімітовані     _____________________№№____________________________________ 

  

Видав касир                                                     Отримав                                                       Касир
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Вправа 4 
Необхідно: оформити розрахунковий чек з лімітованої чекової книжки 

 

Вихідні дані: ПАТ «Колос» виписало розрахунковий чек на №165851 ПрАТ «Березанська нафтобаза» на суму 45700 грн за отримані за 

накладною №88 від _______________ 20___ р. (дата ставиться днем виписки чека) паливно-мастильні  матеріали. Отримання паливно-

мастильних матеріалів доручено експедитору ПАТ «Колос» Іванову С.П. (довіреність на його ім’я видана за № 45 від ____________ 20___ 

р. (дата ставиться на день раніше отримання паливно-мастильних матеріалів). Ідентифікаційний номер ПрАТ «Березанська нафтобаза»   

№ 13341012, а поточний рахунок 2600620110012. 

 

             КОРІНЕЦЬ 
РОЗРАХУНКОВОГО ЧЕКА      ___________________________ 
                                                                               (чекодавець)         
   _____________________________ 
Серія _____ №____________         Ідентифікаційний код                                                                                     ________________________________ 
«_____» ___________ 20___ р.                                                             РОЗРАХУНКОВИЙ ЧЕК                                    (назва банку емітента, МФО №) 

_________________________                                                     Серія _____№_____________                              Д-т рах. № ______________________ 
                   (кому) 

_________________________                                                      на _____________________                                К-т рах. № ______________________ 
                          (плата за що)                                                                                                                        (сума цифрами) 

_________________________                                                                                                                                    «____» ________________ 20_____р. 
              (№ і дата документів) 

Залишок ліміту                                Кому ______________________________________________      Підпис банку  _____________________ 

_________________________        Сплатіть за цим чеком ________________________________ 

Списано за цим чеком                    ______________________________________________________________________________________ 

_________________________                                                                                                     (за що, номери та дати документів) 

Залишок ліміту до                          Сума літерами __________________________________________________________________________ 

наступного чека __________        Місце складання чека ___________________________________________________________________ 

Сума літерами ____________  

_________________________       Дата «_____» ________________ 20____ р.                            Підпис чекодавця ____________________ 

_________________________ 

_________________________          

0401006 

М.П. 
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Вправа 5 
Необхідно: оформити заяву на акредитив для розрахунків за мінеральні добрива.  
Вихідні дані: ПАТ «Колос» на підставі договору №48 від 25 січня 20___ року з  

ТОВ «Едісем» просить АКБ «А-Банк» відкрити йому з поточного рахунку в 
Миколаївському відділенні АБ «Ощадбанк» безвідкличний акредитив строком на 15 днів 
на суму 155000 грн для розрахунків за мінеральні добрива з ТОВ «Едісем» (код 
14215032), що має поточний рахунок №26005101100018 в Миколаївському відділені  
АБ «Ощадбанк», код 311216. Вантаж вивозить ПрАТ «Колос» своїм автотранспортом. 
Отримує вантаж довірена особа ПрАТ «Колос» Соколов  С.В. 

 
 

ЗАЯВА ПРО ВІДКРИТТЯ АКРЕДИТИВА 
від “__”________ 20___ р. 

                                                                             
                                                                                                  Одержано банком 

                                                                                        “____” ______________20___ р. 
 

Заявник акредитива 
Код  
Рахунок № 

Бенефіціар 
Код  
Рахунок № 

Банк-емітент _________________________ 
у м. _________________________________ 
Код банку 

Банк бенефіціара ______________________ 
у м. __________________________________ 
Код банку 

Відкрийте нам акредитив 
 
(вид акредитива) 

Строк дії акредитива 
до “__” ________ 20____ р. 

Сума 
 
 
(цифрами і словами) 

Акредитив в іншому (виконуючому) банку 
виконати: 
а) за рахунок коштів платника, депонованих 
у виконуючому банку; 
б) інкасацією документів до банку-емітента; 
в) через кореспондентський рахунок банку-
емітента. 
 
(зайве закреслити) 

Умови акредитива до виконуючого банку 
направити: 
а) спецзв”язком; 
б) коротке повідомлення: 

- електронною поштою; 
- телетайпом. 

(Іншими засобами зв”язку, зазначити, якими саме, зайве закреслити) 

З акцептом (чиїм), без акцепту 

Договір № __ від ”__” ____ ____ р. 
Назва товарів (виконаних робіт, наданих 
послуг) ______________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Кількість, ціна, сума) 

Платіж (чи акцепт) здійснити проти: 
 
 
 
 
 
(перелік документів, які додаються до реєстру документів за акредитивом) 

Додаткові умови: 
 

М.П.   Підписи   Директор    Марчук А.В_____________ 
            Головний бухгалтер   Петрова П.Г.____________ 

 

Проведено банком 
“__” _____ 20___ р. 

Підпис банку 
 

 

  0410003 
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Вправа 6 
Необхідно: заповнити простий вексель. 

Вихідні дані: ПАТ «Колос» видало ТОВ «Сади України» (м. Харків, вул. Соборності, 

18, ідентифікаційний код 11530510, рахунок №26006101100010 в РУ Укрексімбанку в 

м. Харкові, код 311056), простий вексель на оплату через 10 днів вартості отриманого 

насіння в сумі 178500 грн. 

 
 
ПРОСТИЙ ВЕКСЕЛЬ №        _____________________________ 
 

___________________________________ 
(валюта платежу)                        (сума цифрами) 
 

___________________________________                                
______________________________ 
                         (місце складання)                                                                                                 (дата складання) 
 

«____» ___________________ 20____ р. ми заплатимо проти цього векселя  ____________ 
________________________________________________________________чи з його 
наказу____ 

(найменування того, кому або за наказом кого платіж повинен бути здійснений) 

 
(валюта)                                                                          (сума прописом) 
 
 

Підлягає сплаті в _________________________          
_____________________________________ 
________________________________________          
_____________________________________ 
                          (місце платежу)                                                                                  
___________________________________________________ 
                                                                                                                                       

______________________________________ 
________________________________________           
_____________________________________ 
                        (найменування банківської установи)     
 
                                                                                                                                  ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________                       
____________________________________________________ 
                 (рахунок, МФО)                                                                                               (назва, підпис і точна адреса векселедавця) 
 
 

         
Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 

1. Вексель – це: 
   а)  доручення банку-покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків 

постачальника; 
   б) цінний папір, який засвідчує зобов’язання векселедавця сплатити після 

настання строку визначену суму грошей власнику векселя; 
   в) форма розрахунку, за якої банк-емітент за дорученням свого клієнта повинен 

здійснити платіж; 
   г) жодної вірної відповіді. 

2. Акредитив –  це: 
   а) доручення банка покупця, банку (постачальника) здійснювати платежі за 

товари і послуги; 
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   б) цінний папір, який засвідчує зобов’язання векселедавця сплатити після 
настання строку визначену суму грошей власнику векселя; 
          в) розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення 
платника; 
          г) жодної вірної відповіді. 
3. Якщо покупець (платник) заздалегідь бронює кошти для розрахунку з 
постачальником, тоді такий акредитив слід вважати: 

а)  безвідкличним; 
б) непокритим; 
в) акцептованим; 
г) покритим. 
4. Якщо на рахунку платника недостатньо коштів для оплати і банк надає 

йому короткостроковий кредит, тоді такий акредитив слід вважати: 
а) безвідкличним; 
б) непокритим; 
в) акцептованим; 
г) покритим. 

5. Трасант – це: 
а)  особа, яка виписує вексель з наказом здійснити платіж; 
б) платник по векселю; 
в) установа, яка повинна здійснити платіж по векселю; 
г) жодної вірної відповіді. 

6. Трасат – це: 
а) особа, яка виписує вексель з наказом здійснити платіж; 
б) платник по векселю; 
в) установа, яка повинна здійснити платіж по векселю 
г) жодної вірної відповіді. 

7. Верхня частина платіжної вимоги - доручення – це: 
а)  доручення покупця (платника) банку, переказати вказану суму коштів на 

рахунок постачальника; 
б) вимога постачальника до покупця сплатити вартість товару, виконаних робіт, 

наданих послуг; 
в) доручення банка покупця, банку (постачальника) здійснювати платежі за 

товари і послуги; 
г) жодної вірної відповіді. 

8. Вид рахунку, призначений для зберігання грошових коштів, та здійснення 
усіх видів банківських операцій – це: 

а)  поточний; 
б) депозитний; 
в) кредитний; 
г) бюджетний. 

9. Поточне розпорядження власника поточного рахунку банку, в якому 
відкрито рахунок, виплатити вказану суму грошей пред’явнику – це: 

а)  акредитив; 
б) вексель; 
в) платіжне доручення; 
г) чек. 

10. Застосовується у випадках стягнення у безспірному порядку сум 
фінансових штрафів, нарахованих державними податковими органами: 

а)  вексель; 
б) платіжна вимога – доручення; 
в) інкасове доручення; 
г) акредитив. 

11. Протягом якого терміну діє акредитив? 
а)  протягом трьох днів з моменту його відкриття; 
б) протягом 15 днів з моменту його відкриття; 
в) протягом місяця з моменту його заповнення; 
г) протягом 10 днів з моменту його відкриття. 
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12 . Строк дії платіжного доручення: 
а)  протягом трьох днів з моменту його відкриття; 
б) протягом 15 днів з моменту його відкриття; 
в) протягом місяця з моменту його заповнення; 
г) протягом 10 днів з моменту його відкриття. 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
 
 

Тема 3 Грошові надходження підприємств 
 

Запитання для самоконтролю: 
1. Методи нарахування доходу (виручки) від реалізації продукції 

(робіт, послуг). 
2. Характеристика доходів та їх склад (види). 
3. Сутність чистого  грошового потоку (Cash-flow) та методи його 

визначення. 
 
Дати визначення термінів: 

операційна (основна) діяльність, фінансова діяльність, інвестиційна діяльність, 
інша діяльність, оптові ціни, роздрібні ціни, фіксовані ціни, регульовані ціни, прибуток, 
валовий дохід, чистий дохід. 

Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

Задача 1 

На основі наведених даних розрахувати операційний Cash-flow прямим методом:  

- сплата відсотків за користування позиками – 1000 грн; 

- грошові видатки на утримання персоналу – 1500 грн; 

- грошові надходження від реалізації продукції – 15000 грн; 

- інші грошові надходження, які не належать до інвестиційної та фінансової 

діяльності, - 5000 грн; 

- грошові виплати за сировину, матеріали, послуги – 10 000 грн; 

- отримані відсотки за облігаціями – 650 грн; 

- дохід від реалізації  іноземної валюти – 350 грн; 

- дохід від інвестицій в асоційовані підприємства – 1000 грн; сплата податку на 

прибуток – 350 грн. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Задача 2 
На основі наведених даних розрахувати виручку від реалізації товарів різними 

методами: 
- обсяг виробництва товарів А та Б, відповідно,  - 1000 шт. та 900 шт.; 
- залишок товарі на початок періоду -100 шт. та 120 шт.; 
- залишок товарів на кінець періоду – 150 шт. та 60 шт.; 
- витрати на оплату праці за звітній рік, відповідно, - 1000 грн та 1200 грн; 
- вартість використаної сировини – 12 000 грн та 8 000 грн; 
- ціна товару А -30 грн/шт., а ціна товару Б – 25 грн/шт.  

Розв’язок зообразити необхідно у вигляді таблиці. 
 

Розв'язання 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 3 

На основі наведених даних визначити види доходів підприємства: 

-  надійшло страхове відшкодування за збитки від стихійного лиха – 2000 грн; 

-  реалізовано продукції з відстрочкою платежу в 3 дні – 3500 грн; 

-  надано послуг  - 2500 грн; 

- отримано дохід від реалізації основних засобів – 3400 грн; 

-  надійшло відшкодування від технічних аварій – 1500 грн; 

-  здійснено для замовників ремонтні роботи загальною вартістю 5650 грн; 

-  дохід від інвестицій в асоційовані підприємства – 1000 грн; 

-  дохід від реалізації іноземної валюти – 350 грн; 

-  одержані штрафи, пені, неустойки – 250 грн; 

-  дохід від спільної діяльності – 500 грн; 

-  отримані відсотки за облігаціями – 650 грн; 

-  виручка від реалізації продукції – 2100 грн; 

-  дохід від реалізації основних фондів – 1400 грн. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Задача 4 
Виручка від реалізації продукції складає 158 тис. грн, матеріально-грошові витрати 

в якій становлять 67%. Визначити прибуток,  валовий дохід, фонд відшкодування 
робочої сили та рівень рентабельності, якщо відомо, що валовий дохід у виручці від 
реалізації продукції склав 50% (ПДВ не враховувати). 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 5 

ПАТ «Коблево» у поточному році планує розширити асортимент випуску своєї 

продукції за допомогою виробництва нового товару. 

Про новий товар відомо: 

 собівартість одиниці товару – 25 грн; 

 рентабельність товару – 20%; 

 акцизний податок – 12 грн з одиниці товару; 

 торгова націнка – 25%. 

У поточному році планується виробити 1000 одиниць продукції. 

Залишки нереалізованої продукції на кінець поточного року становили 200 шт. 

Витрати на реалізацію нової продукції через роздрібну мережу, тобто на рекламу й 

передпродажну підготовку товару, оформлення вітрин, транспортно-експедиційні 

витрати передбачаються в розмірі  2000 грн. 

У поточному році ПАТ «Коблево» має на меті збільшити валові доходи. Тому перед 

фінансовим відділом поставлено задача: зробити розрахунки та визначити, як доцільно 

реалізовувати новий товар: через мережу роздрібних магазинів чи оптом. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 6 

Необхідно визначити виручку від реалізації продукції, якщо відомо, що: 
1. На початок планового періоду залишки продукції становлять – 127,4 тис. грн.; 
2. Планується здійснювати випуск у майбутньому півріччі – 216,5 тис. грн.; 
3. Норма запасу нереалізованої продукції – 12 днів. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Задача 7 

На основі наведених нижче даних необхідно визначити виручку від реалізації 

продукції на внутрішньому ринку України одним із методів розрахунку. 

Продук-
ція 

Залишок 
на початок 

періоду, 
шт 

Планове 
виробництво, 

шт 

Залишок на 
кінець 

періоду, шт 

Повна собі- 
вартість 
одиниці 

реалізованої 
продукції, грн 

Рентабельність 
одиниці 

виробу,% 

А 120 2300 140 20 15 

Б 150 5400 90 40 17 

В 110 6400 40 30 25 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Завдання 2.  Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Яке поняття характеризується такими моментами реалізації: відвантаження 
товару, виконання робіт (послуг), отримання грошових коштів за реалізовану 
продукцію? 

а) виручка; 
б) акредитив; 
в) розрахунки; 
г) дебіторська заборгованість. 

2. Реалізованими вважаються активи з дати надходження грошових коштів на 
рахунки в банку, або в касу у формі платежів за відвантажену продукцію, це 
метод формування виручки: 

а) нарахування; 
б) прямих розрахунків; 
в) асортиментного планування; 
г) касовий. 

3. Реалізованими вважаються активи з дати відвантаження чи передачі їх 
покупцю або підписання документів про виконання робіт, надання послуг, це 
метод формування виручки: 

а) нарахування; 
б) прямих розрахунків; 
в) асортиментного планування; 
г) касовий. 

4.  Ціни, що встановлені на реальний момент і діють на короткий термін – це: 
а) фіксовані; 
б) регульовані; 
в) стабільні; 
г) оптові. 

5. Ціни, які формуються за допомогою попиту і пропозиції, а також за 
допомогою регулювань держави – це: 

а) фіксовані; 
б) регульовані; 
в) стабільні; 
г) договірні. 

6. Який з цих методів здійснюється детально за окремими видами продукції? 
а) комбінований; 
б) прямих розрахунків; 
в) поасортиментного планування; 
г) метод нарахування. 

7. Збільшення економічних вигод або зменшення зобов’язань в результаті чого 
збільшуються активи підприємства або зменшуються джерела їх утворення – 
це: 

а) виручка від реалізації; 
б) обсяг реалізації; 
в) прибуток; 
г) збиток.  

8. Виручка від реалізації без врахування податків, зборів, знижок, це: 
а)чистий дохід; 
б) валовий прибуток; 
в) прибуток від операційної діяльності; 
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г) валовий дохід. 
9. Доходи –це : 

а) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів, або зменшення 
зобов’язань; 

б)  реальна економічна форма додаткового продукту; 
в)  різниця між ціною всієї реалізованої продукції і витратами на її виробництво, 

тобто собівартістю; 
г) сума надходжень в іноземній валюті від експорту товарів і послуг, від 

міжнародних кредитів, виконання робіт в інших країнах та всередині країни за іноземну 
валюту. 
10. Чистий дохід без врахування собівартості – це: 

а) чистий дохід; 
б) валовий прибуток; 
в) прибуток від операційної діяльності; 
г) валовий дохід. 

11. Резервний фонд, та фонд розвитку виробництва – це фонди: 
а) виплати дивідендів; 
б) споживання; 
в) накопичення; 
г) розподілу. 

12. Фонд соціальної сфери та фонд матеріального заохочення – це фонди: 
а)виплати дивідендів; 
б) споживання; 
в) накопичення; 
г) розподілу. 

13. Що являє собою доход від основної діяльності? 
а) реалізація продукції, товарів, робіт, послуг; 
б) реалізація нематеріальних активів, втрати від стихійного лиха; 
в) доходи від спільної діяльності, втрати від катастроф і аварій; 
г) доход від операційної діяльності, доход від фінансових операцій та від іншої 

звичайної діяльності. 
14. Що належить до інших операційних доходів? 

а)   доход від операційної діяльності, доход від фінансових операцій та від іншої 
звичайної діяльності; 

б) одержані штрафи, дохід від операційної оренди; 
в) реалізація фінансових інвестицій, реалізація основних засобів, реалізація 

нематеріальних активів; 
г) втрати від стихійного лиха, втрати від катастроф і аварій, відшкодування  

збитків від надзвичайних подій. 
15. Що належить до доходів від фінансових операцій? 

а)  доход від спільної діяльності, від одержаних дивідендів, доход від інвестицій в 
асоційовані і дочірні підприємства; 

б) реалізація нематеріальних активів, втрати від стихійного лиха; 
в) реалізація фінансових інвестицій, реалізація основних засобів, реалізація 

нематеріальних активів; 
г) доход від операційної діяльності, доход від фінансових операцій та від іншої 

звичайної діяльності. 
16. Що належить до інших доходів? 

а)   доход від спільної діяльності, від одержаних дивідендів, доход від інвестицій в 
асоційовані і дочірні підприємства; 

б) реалізація нематеріальних активів, втрати від стихійного лиха; 
в) реалізація фінансових інвестицій, реалізація основних засобів, реалізація 

нематеріальних активів; 
г) реалізація оборотних активів, реалізація іноземної валюти, доходи від 

операційної оренди. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                

 
Тема 4 Фінансові результати діяльності підприємств, розподіл і 

використання прибутку 
 

Запитання для самоконтролю: 
1. Поетапне формування прибутку (збитку) та його розподіл. 
2. Витрати підприємства, їх характеристика та склад. 
3. Сутність і методи обчислення рентабельності. 

 
Дати визначення термінів:  
Валовий прибуток, чистий прибуток, витрати, виробничі витрати, операційні 

витрати, прямі витрати, непрямі витрати, постійні витрати, змінні витрати, рівень 
рентабельності. 
 
Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

 

Задача 1 

Необхідно визначити додатковий прибуток від реалізації продукції. 
ТОВ «Орбіта» виготовляє  один вид продукції,, відпускна ціна одиниці виробу – 100 грн. 

Обсяг реалізації продукції за рік – 56000 шт. виробів. Планується, що обсяг реалізації 
продукції у плановому періоді збільшиться на 20 %. Собівартість одиниці продукції: змінні 
витрати – 47 грн, постійні – 38 грн. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Задача 2 

На основі основних показників фінансово-господарської діяльності  
ТОВ «Агросервіс» у звітному періоді визначте величину чистого прибутку та 
нерозподіленого прибутку підприємства: 

 виручка від реалізації продукції (без ПДВ) становила 925 000 грн; 
 величина нарахованої амортизації – 120 000 грн; 
 рентабельність продажу – 36,0%; 
 нарахований податок на прибуток – 90 000 грн; 
 відповідно до статутних документів здійснено відрахування до резервного 

капіталу – 15%, на виплату грошових дивідендів спрямовано 30% чистого 
прибутку. 
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Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Задача 3 

ТОВ «Паритет» володіє інвестиційним портфелем, до складу якого входять: 

 привілейовані акції АКБ «Форум» на загальну суму 40 тис. грн з річною 

ставкою дивідендів 30%; 

 облігації державної позики на загальну суму 8500 грн з дохідністю 15% 

річних, термін дії облігацій – 10 місяців; 

 450 акцій ВАТ «Агроконтакт» на загальну суму 6750 грн, що становить 14% 

від загальної кількості випущених акцій. Причому в поточному році 

передбачається розподілити між акціонерами 875 тис. грн чистого 

прибутку. 

Визначити суму грошових надходжень підприємства «Паритет» за поточний рік. 

 

Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Задача 4 

Статутний капітал акціонерного товариства становить 30 тис. грн. Акціонерним 

товариством усього продано 3000 шт. акцій, у тому числі звичайних  - 2700 шт. і  

привілейованих – 300 шт. 
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Загальна сума чистого прибутку, яка підлягає розподілу у вигляді дивідендів, 

дорівнює 6300 грн. За привілейованими акціями фіксована ставка  затверджена в 

розмірі 30%.  

Визначити розмір дивідендів на кожну привілейовану та звичайну акцію. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 5 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Райз» закупило мінеральні добрива та 
засоби захисту рослин для подальшої реалізації в такому асортименті, визначеному 
нижче: 

Найменування товару 
Ціна виробника за 

одиницю, грн 

Кількість 
реалізованого 

товару 

Питома вага 
продукції 

реалізованої оптом, 
% 

Аміачна селітра, т 2300 123 20 

Нітромофоска, т 1850 42 30 

Гліфоган, л 56,4 80 10 

Містраль, шт 14,2 350 10 

Торгова націнка визначена підприємством на рівні 30% для реалізації через 

роздрібну торгівлю. 

Розрахувати обсяг грошових надходжень ТОВ «Райз» за звітній період від 

реалізації через роздрібну мережу. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 

Задача 6 

Визначити фінансові результати підприємства, якщо відомо: 

1. Обсяг реалізованої продукції за повною собівартістю – 19825 грн. 
2. Рентабельність реалізованої товарної продукції – 25%. 
3. Обсяг іншої реалізації – 2412 грн. 
4. Собівартість іншої реалізації –1815 грн. 
5. Сума штрафів, одержаних підприємством – 924 грн. 
6. Сума штрафів, сплачених підприємством – 405 грн. 

 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Задача 7 

Визначити фінансовий результат підприємства від фінансових операцій, якщо: 
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 фабрика планує придбати в травні акції на суму 8000 грн; за цими акціями 

очікується виплата дивідендів у розмірі 30% річних; 

 фабрика в жовтні планує вкласти в депозити тимчасово вільні кошти в 

розмірі 6000 грн на 2 місяці під 24% річних; 

 фабрика бере участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом 

вкладення вільних коштів у статутний фонд СП; частка фабрики в 

статутному фонді  становить 20%. Спільне підприємство передбачає 

отримати прибуток від господарської діяльності в розмірі 20 тис. грн. 

Передбачається розподіл між учасниками спільної діяльності 30% прибутку. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Задача 8 
Яку суму нерозподіленого прибутку підприємство може спрямувати на 

фінансування інвестиційних проектів після виплати стабільних дивідендів, враховуючи 
такі дані? 

Підприємство випускало лише прості акції в кількості 20 тис. шт. За результатами 
діяльності у звітному році прибуток становив 170 тис. грн, нарахований до сплати 
податок на прибуток – 35,7 тис. грн. Із чистого прибутку здійснюється відрахування до 
резервного капіталу в розмірі 6%. У попередніх періодах як дивіденди підприємство 
виплачувало 2,5 грн на акцію. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Задача 9 
 

Необхідно визначити додатковий прибуток (збиток) від реалізації додаткової 
продукції, що буде отриманий підприємством. 

Вихідні дані: 
1) відпускна ціна одиниці виробу – 25 грн; 
2) обсяг реалізації продукції на рік – 50 тис. шт.; 
3) собівартість 1 продукції: змінні витрати – 11 грн, постійні – 4 грн. 

Очікується, що обсяг реалізації продукції в плановому періоді збільшиться на 20%, 
ціна продажу зросте на 5 грн, змінні витрати зростуть на 10%. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Прибуток від звичайної діяльності мінус податок на прибуток, це: 

а)чистий прибуток; 
б) валовий прибуток; 
в) прибуток від операційної діяльності; 
г) валовий дохід. 

2.  Виробничі витрати – це: 
а)  витрати підприємця на придбання ресурсів, які не належать даній фірмі; 
б) фактичні витрати виробника (фірми) на придбання й використання всіх 

необхідних умов виробництва, які забезпечують досягнення кінцевого результату 
господарської діяльності; 

в) справжні витрати виробництва на даний товар, що визначаються як найвища 
корисність тих благ, які суспільство може отримати за оптимального використання 
ресурсів; 

г) витрати пов'язані з використанням факторів виробника, які перебувають у 
власності самої фірми (грошовий капітал, обладнання). 
3. Витрати на збут це: 

а)  зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів, збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу; 

б) витрати пов’язані з виробництвом кількох видів продукції і не можуть бути 
віднесенні на конкретний об’єкт планування; 

в) витрати на планування і затрати на транспортування продукції, перевезення, 
страхування на отриманні основні засоби пов’язані з реалізацією товару; 

г) загальногосподарські витрати, що спрямованні на управління підприємством в 
цілому. 
4. Собівартість це: 

а)  виражені в грошовій формі сукупні поточні витрати звичайної діяльності 
підприємства; 
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б) сума витрат на здійснення технологічного процесу виготовлення продукції, за 
винятком витрат на купування деталей і вузлів; 

в) сумарні витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції, виражені у 
вартісній формі; 

г) економічно обґрунтовані витрати звичайної діяльності суб'єктів господарювання, 
які включають витрати операційної діяльності, фінансові витрати, пов'язані з основною 
діяльністю. 
5. Які розрізняють принципи визнання доходів у бухгалтерському обліку? 

а)  принцип невідповідності та принцип нарахування; 
б) принцип  відповідності та принцип нарахування; 
в) принцип строковості та достовірності; 
г) принцип гарантування та принцип цільового призначення. 

6. Що являє собою принцип нарахування? 
а)  господарські операції визначаються на момент в майбутньому і відображаються 

в бухгалтерському обліку  і фінансової звітності тих періодів, до яких вони відносяться; 
б) господарські операції визначаються на момент їх здійснення і відображаються в 

бухгалтерському обліку  і фінансової звітності тих періодів, до яких вони відносяться; 
в) господарські операції визначаються на момент в майбутньому і не 

відображаються в бухгалтерському  і фінансової звітності тих періодів, до яких вони 
відносяться; 

г) господарські операції визначаються на момент їх здійснення  і відображаються в 
бухгалтерському обліку  і фінансової звітності тих періодів, до яких вони  не 
відносяться. 
7. Що таке витрати підприємства? 

а) зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу; 

б) зменшення  економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення 
зобов’язань; 

в) збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або збільшення 
зобов’язань; 

г)  стабільний стан  економічних вигод  та збільшення зобов’язань. 
8. Які розрізняють витрати підприємства? 

а)  виробничі, операційні, фінансові; 
б)  непрямі, кредитні, колективні; 
в)  комунальні, колективні, прямі; 
г)  фінансові, невиробничі, незмінні. 

9. Що належить до виробничих витрат? 
а)  адміністративні витрати, витрати на збут; 
б) прямі, загальновиробничі витрати; 
в) надзвичайні витрати, інші витрати; 
г) адміністративні витрати, надзвичайні витрати. 

10. Що належить до операційних витрат? 
а) прямі, загальновиробничі витрати; 
б) надзвичайні витрати, інші витрати; 
в) адміністративні витрати, надзвичайні витрати; 
г) адміністративні витрати, витрати на збут. 

11. Що таке загальновиробничі витрати? 
а)   витрати, які на момент виникнення можна віднести на відповідальний об’єкт 

планування та обліку; 
б) витрати, які на момент виникнення не  можна віднести на відповідальний об’єкт 

планування та обліку; 
в) витрати пов’язані з виробництвом кількох видів продукції і не можуть бути 

віднесені на конкретний об’єкт  планування; 
г) витрати пов’язані з виробництвом кількох видів продукції і  можуть бути 

віднесені на конкретний об’єкт  планування. 
12. Що собою являють постійні витрати підприємства? 

а)  витрати, що не змінюються при збільшенні або зменшенні виробництва в 
короткостроковому періоді; 
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б) витрати, які на момент виникнення не  можна віднести на відповідальний об’єкт 
планування та обліку; 

в) витрати пов’язані з виробництвом кількох видів продукції і не можуть бути 
віднесені на конкретний об’єкт  планування; 

г) витрати пов’язані з виробництвом кількох видів продукції і  можуть бути 
віднесені на конкретний об’єкт  планування. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
 

Тема 5 Відносини підприємств з фінансовою системою 
 

Запитання для самоконтролю: 
1. Платежі агропідприємств до бюджету: 
1.1 ПДВ; 
1.2 Податок на прибуток підприємств; 
1.3 4 група єлиного податку (ФСП); 
1.4 Інші податки та збори. 
2. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 
 
Дати визначення термінів:  
ПДВ, податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб, акцизний 

податок, податкова ставка, база оподаткування, єдиний соціальний внесок. 
 
Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

 

Задача 1 

Приватне підприємство «Крам» є платником податку на додану вартість і податку 
на прибуток. За результатами 1 кварталу 201__ р. відомо, що: 

– податкове зобов’язання складає 25600,00 грн; 
– податковий кредит складає 18450,00 грн; 
– доходи підприємства складають 126000,00 грн (без ПДВ); 
– витрати підприємства складають 118230,00 грн (без ПДВ); 
– податкові різниці складають 1200,00 грн. 
Необхідно: визначити фінансовий результат до оподаткування. Визначити суми 

податку на прибуток та ПДВ, яку підприємство зобов’язано сплатити до бюджету. 
 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Задача 2 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Схід-М» є платником податку на 

додану вартість і податку на прибуток. За 1 квартал 201__ р. на підприємстві відбулись 
наступні господарські операції: 

1. Перераховано аванс на користь підприємства – платника ПДВ «А» на загальну 
суму 100000,00 грн, у т.ч. ПДВ за майбутню поставку товарів. 

2. Оприбутковано 110 шт. полиць від підприємства – платника ПДВ «А» за ціною 
100,00 грн / 1 шт., у т.ч. ПДВ. 

3. За отриманий товар з поточного рахунку перерахована вся сума 
заборгованості на користь підприємства «А». 

4. Реалізовано 90 шт. полиць покупцям, у т.ч. 45 шт. – неплатникам ПДВ за 
ціною 150,00 грн / 1 шт., у т.ч. ПДВ. 

5. Отримано 50 % від загальної суми заборгованості покупців за реалізований 
товар. 

6. Нараховано і виплачено дивіденди засновнику-фізичній особі на загальну суму 
2000,00 грн. 

Необхідно: визначити фінансовий результат до оподаткування. Визначити суму 
податку на прибуток, яку підприємство зобов’язано сплатити до бюджету. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Задача 3 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Серпень-М» є платником податку на 

додану вартість. За березень 201__ р. на підприємстві відбулись наступні господарські 
операції: 

1. Реалізовано 15 т. кукурудзи за ціною 4380 грн, у т.ч. ПДВ / 1 т. 
2. Отримано на поточний рахунок всю суму заборгованості за кукурудзу. 
Необхідно: визначити, за якою ціною була придбана кукурудза від підприємства 

– платника ПДВ, якщо сума податку на додану вартість, яку підприємство зобов’язано 
сплатити до бюджету за березень 201__ р., становила 1000,00 грн. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

Задача 4 
 Товариство з обмеженою відповідальністю «Липень-М» є платником податку на 

додану вартість. За березень 201__ р. на підприємстві відбулись наступні господарські 
операції: 

1. Реалізовано 18 т. сої за ціною 9800 грн, у т.ч. ПДВ / 1 т. та 20 т. пшениці 6 
класу за ціною 4100,00 грн, у т.ч. ПДВ / 1 т. 

2. Отримано на поточний рахунок всю суму заборгованості за с/г продукцію. 
Необхідно: визначити, за якою ціною була придбана пшениця 6 класу від 

підприємства – платника ПДВ, якщо соя оприбутковано за ціною 9750,00 грн, у т.ч. ПДВ 
/ 1 т., а сума податку на додану вартість, яку підприємство зобов’язано сплатити до 
бюджету за березень 201__ р., становила 2000,00 грн. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 5 

 На приватному підприємстві «Степ-інфо», що є платником податку на прибуток 
та платником ПДВ, у грудні 201__ році мали місце наступні господарські операції: 

1. Згідно договору купівлі-продажу оприбутковано 100 столів від ПП «Юніком» за 
ціною 195,00 грн/шт, в т. ч. ПДВ; 

2. На користь ПП «Юніком» сплачено 25000,00 грн, в т. ч. ПДВ; 
3. Транспортні витрати за перевезення столів склали 4200,00 грн, в т. ч. ПДВ 

(послуги виконала транспортна компанія); 
4. Реалізовано 85 столів ТОВ «Аіс-Миколаїв» за ціною 279,00 грн/шт., в т. ч. 

ПДВ; собівартість списано. 
5. Оплату від ТОВ «Аіс-Миколаїв» отримано у повному обсязі. 
Необхідно:  
Розрахувати суму ПДВ, яку ПП «Степ-інфо» зобов’язано сплатити до бюджету.  
 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 6 

 Визначити суму єдиного податку ТОВ «Корона» (підприємство є платником 
єдиного податку і платником ПДВ), якщо відомо, що за звітний квартал на підприємстві 
відбулись наступні операції: 

– отримана фінансова допомога, надана на поворотній основі, в сумі 8000,00 
грн; 

– отримано кошти цільового призначення, що надійшли від ПФУ в межах 
державних програм, – в сумі 7000,00 грн; 

– внесено кошти засновниками платника єдиного податку до статутного капіталу 
в розмірі 12000,00 грн; 

– безоплатно отримано товари на загальну суму 80000,00 грн, в т. ч. ПДВ; 
– минув строк позовної давності за кредиторською заборгованістю ПП «Парк» на 

загальну суму 5000 грн. 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Задача  7 

Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет 

(відшкодуванню з бюджету) за результатами звітного місяця, якщо підприємство 

реалізує різні види продукції. 

Вихідні дані: Протягом звітного місяця здійснено такі операції. 

1) Реалізовано товарів на території України на суму 50000 грн (без урахування 

ПДВ).  

2) Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 6000 грн.  

3) Нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства у розмірі      

10000 грн. 

4) Здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати працівників – 4000 грн.  

5) Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на суму 900 грн (з 

урахуванням ПДВ).  

6) Надано шефську допомогу міській лікарні на суму 1500 грн.  
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7) Експортовано товарів на суму 180000 грн. 

8) Отримано від постачальників матеріали для виробництва продукції – 2000 грн 

(без урахування ПДВ). 

9) Придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до складу валових витрат 

виробництва, на суму 24000 грн. 

10) Надано цех у фінансовий лізинг. Отримано винагороду 6000.  

 
Розв'язання  

Розв'язання задачі доцільно навести у табличному вигляді: 

Зміст операції 

Податкове 

зобов’язання 

(ПЗ), грн 

Податковий 

кредит (ПК), 

грн 

1. Реалізовано товарів на території України на суму 50000 

грн (без урахування ПДВ) 
  

2. Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 6000 

грн  
  

3. Нарахована та виплачена заробітна плата робітникам 

підприємства у розмірі      10000 грн. 
  

4. Здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати 

працівників – 4000 грн. 
  

5. Закуплено канцелярські товари вітчизняного 

виробництва на суму 900 грн (з урахуванням ПДВ).   

6. Надано шефську допомогу міській лікарні на суму 1500 

грн 
  

7. Експортовано товарів на суму 180 000 грн   

8. Отримано від постачальників матеріали для виробництва 

продукції – 2000 грн (без урахування ПДВ).   

9. Придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до 

складу валових витрат виробництва, на суму 24000 грн. 
  

10. Надано цех у фінансовий лізинг. Отримано винагороду 

– 6000 грн. 
  

Разом   

 

Завдання 8 

Провести нарахування заробітної плати та лікарняних секретарю Пилипенко М.І. 
за квітень 2018 року, а також утримання та нарахування встановлених законодавством, 
податків та обов’язкових платежів. 

Секретар Пилипенко М.І. за квітень 2018 року представила листок 
непрацездатності з 2 по 6 квітня. Заробітна плата за жовтень 2017 року складала – 
3200 грн, за листопад – 3200 грн, за грудень – 3900 грн, за січень 2018 року – 3850 
грн,  за лютий – 3750 грн, за березень – 3900 грн. Посадовий оклад за квітень 2018 
року становив 3900 грн. Страховий стаж 6 років. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

Задача 9 

ПАТ «Дружба» протягом травня місяця поточного року проводить операції наведені у 
таблиці: 

Дата Зміст операції Сума , грн 

1.09 Перераховано ФСП до бюджету 1632 

1.09 Нараховано амортизацію основних засобів 46521 

1.09. Придбано запасні частини 36000 

1.09 Реалізовано молоко на молокозавод 8623 

2.09 Здійснено обов’язкові відрахування від заробітної плати  12021 

2.09 Реалізовано путівки на санаторне курортне лікування 
працівників підприємства 

18963 

3.09 Реалізовано соняшник переробному підприємству 24600 

6.09 Отримано дохід від реалізації овочів  30600 

7.09 Придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до складу 
валових витрат виробництва 

24560 

8.09 Надано цех у фінансовий лізинг. Отримано винагороду 10000 

10.09 Здійснено первинну емісію цінних паперів 6000 

10.09 Реалізовано зайве устаткування 56300 

Визначити суму ПДВ, яку необхідно сплатити до бюджету. 
Розв'язання задачі доцільно навести у вигляді таблиці. 

 
Розв'язання 

1. Розв'язання задачі доцільно навести у табличному вигляді. 

Зміст операції 

Податкове 

зобов’язання 

(ПЗ), грн 

Податковий 

кредит (ПК), 

грн 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Разом   

 
Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Податки – це обов’язкові платежі: 

а) юридичних осіб до бюджетної системи залежно від розміру доходів;  
б) фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна; 
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в) юридичних і фізичних осіб до бюджетної системи залежно від вартості майна, 
розміру доходу або обсягу споживання; 

г) усі відповіді правильні.  
2. За допомогою податків в країні перерозподіляються: 

а)резервні фонди; 
б) ВВП; 
в) вартість основного капіталу; 
г) вартість робочої сили. 

3. Які види платежів належать до прямих податків: 
а) акцизний податок, мито; 
б) податок на прибуток підприємств, податок на доходи фізичних осіб; 
в) ПДВ; 
г) усі відповіді вірні. 

4. Які ставки ПДВ діють сьогодні в Україні: 
а) 18%; 
б) 28 %; 
в) 20 %; 
г) 17 %. 

5. Значна частка непрямих податків свідчить про: 
А. фіскальний характер податкової системи; 
Б. неефективну систему стягнення податків; 
В. низький рівень податкової культури; 
Г. усі відповіді правильні. 

6. Дайте правильне визначення поняття «податкова система»: 
а) сукупність податків, що визначається державою; 
б) сукупність податків і зборів, що визначається державою; 
в) сукупність загальнодержавних і місцевих податків і зборів; 
г) сукупність загальнодержавних та місцевих податків та зборів, що справляються 

в установленому Податковим Кодексом України порядку. 
7. Залежно від рівня державного управління податки поділяють на: 

а) загальнодержавні, місцеві; 
б) прямі, непрямі; 
в) разові; 
г) систематичні. 

8. Як класифікують податки за методом оподаткування: 
а)прямі, непрямі; 
б) загальнодержавні та місцеві; 
в) прогресивні, регресивні, пропорційні; 
г) розкладні, окладні. 

9. Цільовий характер мають: 
а)обов’язкові платежі; 
б) податки; 
в) державне мито; 
г) штрафні санкції. 

10. Фізичні та юридичні особи, які зобов’язані сплачувати податок за законом, 
є: 

а) суб’єктами податку; 
б) носіями податку; 
в) об’єктами податку; 
г) джерелами податку. 

11. Податки виконують функції: 
а) фіскальну, контрольну; 
б) розподільчу, фіскальну, стимулюючу; 
в) розподільчу, регулюючу, стимулюючу; 
г) фіскальну, регулюючу, контрольну. 

12. Податкова ставка характеризується як: 
а)сума податку, визначена до сплати в бюджет; 
б) законодавчо встановлений розмір податку на одиницю об’єкта оподаткування; 
в) сума, фактично сплачена до бюджету; 
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г) відсоткова ставка, за якою визначається сума відрахувань до сплати в місцевий 
бюджет. 
13. З 1 січня 2018 року ставка податку на прибуток становить: 

а) 18 %; 
б) 20 %; 
в) 17 %; 
г) 19 %. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
Тема 6 Економічна ефективність основних засобів підприємства 

 
Запитання для самоконтролю: 

1. Власний капітал. 
2. Амортизаційний фонд. 
3. Фонди нагромадження та споживання. 

 
Дати визначення термінів:  
зареєстрований капітал, пайовий капітал, додатково вкладений капітал, інший 

додатково вкладений капітал, резервний капітал, нерозподілений прибуток, 
неоплачений капітал, вилучений капітал, фондомісткість, фондозабезпеченість, 
фондоозброєність, фондовіддача. 
 
Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

 

Задача 1 

На основі наведених даних визначте річну суму нарахованої амортизації одним із 
методів нарахування амортизації. 

Залишкова вартість ОЗ на початок звітного періоду становить 21500 грн, 
очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів – 4 роки. 

 
Розв'язання 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Завдання 2 
Самостійно скласти задачу із застосуванням основних методів нарахування 

амортизації. 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача  3 

Заповнити таблицю, дати характеристику стану основних засобів на підприємстві. 

Значення за роками 

Показники 
01.01 
201__ 

01.01 
201__ 

01.01 
201__ 

Сума зносу 
Первісна  вартість основних засобів 
Коефіцієнт зносу основних засобів 
Коефіцієнт придатності 

? 
4097,8 
0,33 

? 

1494,3 
? 

0,35 
? 

1696,9 
5838,2 

? 
? 

 
Розв'язання 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Завдання 4 

Необхідно визначити фондовіддачу за валовою і чистою продукцією, 
фондомісткість і фондоозброєність. Вихідні дані: 

- Вартість валової продукції на кінець року – 20 млн. грн. 

- Часка матеріальних витрат з урахуванням амортизації – 0,8. 

- Вартість основних виробничих засобів на початок року – 18 млн. грн. 

- У червні введено в дію основних виробничих засобів – 2 млн. грн. 

- З 1 грудня вибуло ОЗ на суму – 1 млн. грн. 

- Середньооблікова чисельність працівників – 350 осіб. 
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Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 

1. Зареєстрований (пайовий) капітал – це: 
а) дооцінка необоротних активів, вартість активів безкоштовно отриманих      від 

інших юридичних осіб; 
б) сума вкладених коштів засновниками даного підприємства, яка надається йому 

у тимчасове або постійне користування для виконання цілей виробництва;  
в) сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну    

вартість; 
г) капітал підприємства, що складається з чистого прибутку. 

2. Суб'єктами  створення зареєстрованого (пайового) капіталу є: 
а) фізичні особи; 
б) держава; 
в) майно підприємства; 
г) грошові засоби підприємства. 

3. Об'єктами утворення зареєстрованого (пайового) капіталу є: 
а) виробничий процес агропідприємств; 
б) держава; 
в) майно підприємства; 
г) грошові засоби підприємства. 

4. Чинники які можуть збільшувати зареєстрований (пайовий) капітал 
підприємства: 

а) додатковий випуск акцій; 
б) амортизація основних засобів; 
в) переоцінка основних засобів; 
г) введення в дію нових потужностей. 

5. Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) – це: 
а) дооцінка необоротних активів, вартість активів безкоштовно отриманих      від 

інших юридичних осіб; 
б) сума пайових внесків учасників, що передбачаються установчими           

документами; 
в) сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх  номінальну 

вартість; 
г) капітал підприємства, що складається з чистого прибутку та нерозподіленого 

прибутку минулих років. 
6. Вилучений капітал – це: 

а) фактична собівартість акцій власної емісії; 
б) сума вкладених коштів засновниками даного підприємства, яка     надається 

йому у тимчасове або постійне користування для виконання цілей виробництва; 
в) сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну    

вартість; 
г) зароблений підприємством капітал, що складається з чистого прибутку. 

7. Додатковий капітал – це: 
а) фактична собівартість акцій власної емісії; 
б) сума вкладених коштів засновниками даного підприємства, яка     надається 

йому у тимчасове або постійне користування для виконання цілей виробництва; 
в) сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну    

вартість; 
г) дооцінка необоротних активів, вартість активів безкоштовно отриманих      від 

інших юридичних осіб. 
8. Резервний капітал – це: 

а) сума резервів, які створюються на підприємстві відповідно до установчих  
документів за рахунок перерозподілу прибутку; 

б) сума вкладених коштів засновниками даного підприємства, яка     надається 
йому у тимчасове або постійне користування для виконання цілей виробництва; 

в) сума, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їх номінальну    
вартість; 

г) зароблений підприємством капітал, що складається з чистого прибутку. 
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9. Які фонди включає в себе зареєстрований (пайовий) капітал: 
а) оборотні засоби; 
б) засоби обігу; 
в) фонд споживання; 
г) фонд нагромадження. 

10. Засоби обігу – це: 
а) засоби виробництва, що повністю споживаються протягом одного виробничого 

періоду, втрачають натурально речову форму; 
б) включають готову до реалізації продукцію, кошти на поточних рахунках, кошти 

в розрахунках та інші активи; 
в) засоби виробництва, що протягом тривалого часу беруть участь у процесі 

виробництва, зберігають натурально-речову форму; 
г) частина національного доходу, що використовуються  для приросту виробничих 

основних і невиробничих основних фондів, а також оборотних засобів і резервів. 
11. Оборотні засоби – це: 

а) засоби виробництва, що повністю споживаються протягом одного виробничого 
періоду, втрачають натурально речову форму; 

б0 частина національного доходу, що використовуються  для приросту виробничих 
основних і невиробничих основних фондів, а також оборотних  засобів і резервів; 

в) включають готову до реалізації продукцію, кошти на поточних рахунках, кошти 
в розрахунках та інші активи; 

г) засоби виробництва, що протягом тривалого часу беруть участь у процесі 
виробництва, зберігають натурально-речову форму. 
12. Основні виробничі засоби – це: 

а)частина національного доходу, що використовуються  для приросту виробничих 
основних і невиробничих основних фондів, а також оборотних  засобів і резервів;  

б) засоби виробництва, що повністю споживаються протягом одного виробничого 
періоду, втрачають натурально речову форму; 

в) засоби виробництва, що протягом тривалого часу беруть участь у процесі 
виробництва, зберігають натурально-речову форму; 

г) включають готову до реалізації продукцію, кошти на поточних рахунках, кошти 
в розрахунках та інші активи. 
13. Як класифікують основні засоби за видами в залежності від вартості: 

а) справедлива вартість; 
б) первісна вартість; 
в) залишкова вартість;  
г) ліквідаційна вартість. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

 
 

Тема 7 Оборотний капітал підприємства 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Сутність оборотного капіталу та особливості його кругообігу. 

2. Класифікація та організація оборотного капіталу. 
3. Визначення потреби в оборотному капіталі. 
4. Джерела формування оборотного капіталу. 
5. Показники стану та використання оборотного капіталу. 

 
Дати визначення термінів:  
активи, оборотні виробничі засоби, фонди обігу, сталі пасиви, валовий прибуток, 

коефіцієнт обертання, коефіцієнт завантаження, коефіцієнт обертання. 
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Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 
 
 

Задача 1 
Норматив оборотних коштів підприємства на початок планового року становив 

1000 тис. грн, у тому числі виробничий - 800 тис. грн, невиробничий - 200 тис. грн. 
Зростання виробничої програми на плановий рік передбачене в розмірі 10%, а 
невиробничого у розмірі 5% проти минулого року. У плановому році в результаті 
реалізації заходів для поліпшення використання оборотних коштів передбачається 
прискорення їх обертання на 2 %. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 2 

Визначити ефективність використання оборотних коштів, якщо відомо, що залишки 
оборотних коштів на сільськогосподарському підприємстві склали на:  
1.01. — 200 тис. грн;  
1.04. — 250 тис. грн;  
1.07. — 230 тис. грн;  
1.10. — 160 тис. грн;  
31.12. — 180 тис. грн.  
Обсяг випуску продукції за звітний період 1900 тис. грн. 
 

Розв’язання: 
Середня сума оборотних коштів розраховується за формулою середньої хронологічної: 

О = (
2

1О
 + О2

+ ….+ 
2

13О
) / 12, де 

О1
, О2

…. О12
 - сума оборотних коштів на початок місяця (із січня по грудень); 

О13
- сума оборотних коштів на початок наступного року. 

Сума оборотних коштів за рік як середня арифметична величина визначається так: 

О = (О1
+ О2

+ …. +О12
+О13

) / 13. 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 3 

У II кварталі поточного року випущено продукцію на 23 тис. грн. Потреба у тарі 
під цю продукцію складає 23 млн грн визначити норму оборотних активів у тарі. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 4 

Виручка від реалізації продукції та послуг протягом року – 2400 тис. грн. Залишки 
оборотних активів згідно з квартальними балансами (тис. грн) на:  
01.01 – 700; 
01.04 – 730; 
01.07 – 750; 
01.10 – 720; 
31.12 – 830. 
Визначити середньорічні залишки оборотних активів підприємства, тривалість одного 
обороту в днях, кількість оборотів за рік та коефіцієнт завантаження оборотних активів 
в обороті. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Задача 5 

Визначити норматив оборотних активів на плановий рік, якщо норматив оборотних 
активів підприємства на початок планового року становив 1 450 тис. грн, в т. ч. 
виробничий – 950 тис. грн, невиробничий – 500 тис. грн. Зростання виробничої 
програми на плановий рік передбачене у розмірі 4% проти минулого року, 
невиробничого 2%. Реалізація заходів, спрямованих на поліпшення використання 
оборотних активів, приведе до прискорення їх обертання на 3%. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
 
1. Активи, які протягом  одного робочого циклу, або календарного року 
можуть бути перетворені на гроші –це: 

а) необоротний капітал; 
б) доходи підприємства; 
в) оборотний капітал; 
г) фонди обігу. 

2. Функції оборотного капіталу – це: 
а) виробнича; 
б) невиробнича; 
в) платіжно-розрахункова; 
г) розподільча. 

3. Сукупність окремих елементів оборотних засобів і фондів обігу –це: 
а) структура оборотних активів;  
б) система оборотних активів; 
в) склад оборотного капіталу; 
г) склад доходу підприємства. 

4. Г-Т…В…Т1- Г   –це  …функція оборотного капіталу: 
а) виробнича; 
б) невиробнича; 
в) платіжно-розрахункова; 
г) фінансова. 

5. Однією із стадій руху оборотного капіталу є: 
а) товарна; 
б) грошова; 
в) невиробнича; 
г) виробнича. 

6. До оборотних виробничих засобів відносять: 
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А. незавершене виробництво; 
Б. виробничі запаси; 
В. авансовані кошти; 
Г. готівка. 

7.  Ознаки оборотного  капіталу за джерелами формування –це: 
А. ліквідні; 
Б. власні; 
В. ненормовані; 
Г. запозичені. 

8. Ознаки оборотного капіталу в залежності  від ліквідності - це: 
а) абсолютно ліквідні; 
б) швидко реалізовані оборотні засоби; 
в) неліквідні; 
г) запозичені. 

9. Засоби обігу – це: 
а)сукупність окремих елементів оборотних фондів і фондів обігу; 
б) питома вага вартості окремих статей оборотних виробничих фондів і фондів 

обігу в загальній сумі оборотних активів; 
в) готова продукція і товари відвантажені, кошти в розрахунках з іншими 

підприємствами, грошові кошти; 
г) кошти, які не належать господарству, але постійно перебувають в 

господарському обігу. 
10. Сталі пасиви –це: 

а) Це кошти які належать господарству; 
б) Це гроші і короткострокові фінансові вкладення; 
в) Це активи які протягом одного виробничого циклу або календарного року 

можуть бути перетворені на гроші; 
г) Це кошти які не належать господарству, але постійно перебувають в 

господарському обігу. 
11. До засобів обігу належить : 

а)готова продукція; 
б) виробничі запаси; 
в) відвантажена, але неоплачена продукція; 
г) витрати майбутніх періодів. 

12. Причини виникнення нестачі власних оборотних коштів – це: 
а) здійснення значних капітальних вкладень; 
б) інфляція; 
в) отримання надмірних кредитів; 
г) неповне внесення платежів до бюджету  

13. Причини виникнення надлишку власних оборотних коштів – це: 
а) нецільове використання коштів; 
б) перевиконання плану прибутку; 
в) стихійні лиха; 
г) отримання надмірних кредитів. 

14. Наслідки нестачі власних оборотних коштів – це: 
а) зростання обсягів діяльності; 
б) ризик неплатоспроможності; 
в) зменшення обсягів виробництва продукції; 
г) послаблення контролю за діяльність. 

15. Наслідки надлишку власних оборотних коштів – це: 
а) зменшення обсягів виробництва продукції; 
б) послаблення контролю за діяльністю; 
в) зростання обсягів діяльності ; 
г) ризик неплатоспроможності. 

19. Вивільнення оборотного капіталу може бути: 
а) відносне; 
б) тимчасове; 
в) абсолютне; 
г) постійне. 
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20. Для характеристики ефективності використання оборотного капіталу 
застосовуються такі показники: 

а) показники обертання; 
б) показники завантаження; 
в) показники рентабельності; 
г) показники прибутку. 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2  ПОГЛИБЛЕНІ АСПЕКТИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Тема 8 Короткострокове кредитування основної діяльності підприємств 
 

Запитання для самоконтролю: 

1. Необхідність та сутність кредитування. 
2. Форми кредиту. 
3. Кредитний процесс. 

 
Дати визначення термінів:  
кредит, кредитування, банківський кредит, державний кредит, облігація, 

кредитний ризик, комерційний кредит, споживчий кредит, лізинговий кредит, іпотечний 

кредит, консорціумний кредит. 

 
Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

Задача 1 
Визначити суму дисконту та суму, яка буде видана банком власнику векселя, якщо 

відомо: вексель на суму 54 тис. грн із строком платежу 25 серпня поточного року 
взятий до обліку комерційним банком 25 квітня поточного року, облікова ставка банку 
25% річних. Необхідно визначити суму дисконту та суму, яка буде видана банком 
власнику векселя. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Задача 2 
Необхідно розрахувати суму погашення векселя, якщо відомо: строк платежу «по 
пред’явленню, не раніше 17.05 2018 р». Дата складання 17.02.2018 р. Дата 
пред’явлення до платежу 24.05.2018 р. Номінальна вартість 156 тис. грн. На номінальну 
вартість нараховуються проценти з розрахунку 28% річних.   

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 3 

Номінальна вартість векселя 550 тис. грн. Банк купує в підприємства вексель за 
120 днів до його погашення за ставкою 17% річних. Визначити номінальну вартість 
векселя за мінусом дисконту, що виплачує банк підприємству. 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Задача 4 
Підприємство «Агротех» 25.05 звітного року отримало кредит на фінансування 

реконструкції технологічної лінії в розмірі 100 тис. грн під 26 % річних. За умовами 

договору відсотки погашаються щомісячно, а сума основного боргу має бути погашена 

одноразово 25.05 наступного року.  

Підприємство «Агротех» прострочило виплату відсоткового платежу на 7 днів. 

Кредитним договором передбачено нарахування пені на прострочену суму в розмірі 

облікової ставки НБУ за кожний день затримки платежу при порушенні строку виплати 

кредиту й відсотків за ним. Облікова ставка НБУ на дату погашення простроченого 

платежу становила 8 % річних. 

Визначити, яку суму поверне підприємство банку, а яку — буде віднесено до 

валових витрат підприємства протягом строку кредитування. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Задача 5 

Підприємство 1 червня поточного року отримало кредит на суму 120 тис. грн 

строком на 4 місяці під 40% річних. У кредитному договорі передбачається щомісячне 

погашення кредиту рівними частинами та пеня за несвоєчасне повернення кредиту у 

розмірі 0,5% від простроченої суми кредиту за кожний день прострочки. Залишок 

кредиту у сумі 30 тис. грн було повернено комерційному банку 15 жовтня поточного 

року. Необхідно визначити суму коштів, яку поверне підприємство банку по закінченню 

строку кредитування. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Задача 6 
 
Обрати найбільш вигідний варіант для підприємства. 

Постачальник №1 надає кредит терміном на 3 місяці та цінову знижку за платіж 

готівкою – 3%. Постачальник №2 надає кредит терміном 2 місяці та цінову знижку – 

5%. 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Кредит – це:  

а)  перерозподіл тимчасово вільних грошових коштів; 
б) перерозподіл вартості на засадах повернення і, як правило, з виплатою 

процента; 
в) задоволення потреб юридичних і фізичних осіб та держав у коштах; 
г) економічні відносини, що виникають у зв’язку з перерозподілом вільних коштів 

на засадах повернення, платності і добровільності. 
2. Комерційний кредит – це: 

а)   форма кредиту, яка характеризує відносини позички між двома суб’єктами 
господарської діяльності; 

б) економічні відносини, які виникають між державою та підприємствами; 
в) форма кредиту, яка надається тільки в національній грошовій одиниці; 
г) відносини між юридичними особами, які виникають у разі оренди майна. 

3. Державний кредит – це: 
а)   за якого держава виступає кредитором; 
б) за якого держава виступає позичальником; 
в) за якого держава виступає кредитором і позичальником; 
г) за якого одна держава надає кредит іншій державі. 

4. Види облігацій: 
а)   казначейські; 
б) іменні; 
в) конвертовані; 
г) облікові. 

5. Споживчий кредит надається: 
а)   на створення запасів споживчих товарів у торговельній мережі; 
б) торговим організаціям на компенсацію їх витрат, пов’язаних з продажем товарів 

у розстрочку; 
в) населенню на придбання нерухомості; 
г) населенню на задоволення будь-яких його споживчих потреб. 

6. Лізинг – це: 
а)   майно, яке повертається в розстрочку, але не більше 10 років; 
б) підприємницька діяльність, спрямована на інвестування власних чи залучених 

фінансових коштів; 
в) форма кредиту, яка займається наданням фінансової підтримки підприємствам; 
г) комерційна діяльність, спрямована на надання бюджетних позик. 

7. Особливий вид економічних відносин з приводу надання під заставу 
нерухомого майна – це: 

а)   застава; 
б) іпотечна облігація; 
в) іпотечний кредит; 
г) вексель. 

8. Назвіть функції кредиту: 
а)   акумуляція й мобілізація грошового капіталу; 
б) перерозподіл грошового капіталу та економія витрат; 
в) прискорення концентрації і централізації капіталу та регулювання економіки 

тощо; 
г) всі відповіді вірні. 

9. Назвіть види кредиту: 
а) консорціумний, іпотечний, банківський, лізинговий, поточний; 
б) консорціумний, іпотечний, банківський, лізинговий, споживчий; 
в) консорціумний, іпотечний, банківський, залучений, бланковий; 
г) консорціумний, державний, запозичений, бланковий, комерційний. 
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10. Визначає відносини з питань перерозподілу матеріальних фондів і 
характеризує кредитну угоду між суб’єктами господарювання – це:  

а)   комерційний кредит; 
б) державний кредит; 
в) лізинговий кредит; 
г) іпотечний кредит. 

11. Кредит, що надається населенню у вигляді відстрочки платежу за товари 
довгострокового користування, на купівлю худоби, будівництва житла, 
садових домівок та інші види послуг – це:  

а)  лізинговий кредит; 
б) комерційний кредит; 
в) бланковий кредит; 
г) споживчий кредит. 

12. Оренда майна на менший термін, ніж термін повної амортизації – це: 
а)   оперативний лізинг; 
б) іпотечний кредит; 
в) фінансовий лізинг; 
г) лізинг виробника. 

13. За способами придбання майна лізинговий кредит буває: 
а)   прямий, поворотній, лізинг виробника; 
б) оперативний, фінансовий; 
в) чистий, повний лізинг; 
г) внутрішній, змішаний. 

14. Бланковий кредит здійснюється: 
а)   шляхом акумулювання кредитних ресурсів у певному банку з подальшим 

наданням кредитів; 
б) надання під заставу нерухомого майна; 
в) шляхом укладання угоди про оренду; 
г) із застосуванням підвищеної відсоткової ставки надійним позичальникам, які 

мають стабільні джерела погашення кредиту і перевірений авторитет у банківських 
колах. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

 
 

Тема 9 Фінансування і кредитування капітальних вкладень 
 

Запитання для самоконтролю: 
1. Капітальні вкладення на відтворення основних засобів. 
2. Інвестиції як одна із форм капіталовкладень. 
3. Джерела фінансування капітальних вкладень. 
4. Джерела фінансування ремонту основних засобів. 
5. Фінансовий леверидж. 
6. Середньозважена вартість капіталу. 
7. Напрями підвищення економічної ефективності капітальних вкладень. 
 
 
Дати визначення термінів:  

капітальні вкладення, інвестиції, фінансовий леверидж, середньозважена вартість 

капіталу, плече фінансового важелю. 
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Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 
 

Задача 1 

Підприємство  ТОВ «Золотий колос» має намір залучити капітал у розмірі 590,0 
тис. грн. На підставі вихідних даних визначте, який з варіантів залучення коштів є 
найбільш прийнятним (визначити та порівняти середньозважені вартості капіталу 
підприємства). 

Таблиця 1 Вихідна інформація 

Показники Загальна сума залучення, тис. грн Вартість залучення, 
% Варіант 1 Варіант 2 

Нерозподілений 
прибуток 

120,0 110,0 18,4 

Емісія акцій 90,0 100,0 12,1 

Кредити банків 250,0 220,0 20,5 

Позиковий капітал, що 
залучений з інших 
джерел 

 
130,0 

 
160,0 

 
15,7 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 

На основі вихідних даних порівняйте показники рентабельності власного капіталу 

підприємств. Зробіть висновок. 

Таблиця 2 

Показники Підприємство №1 Підприємство №2 

Середній розмір капіталу, всього, млн 
грн 

 
16,0 

 
16,0 

у т.ч.:  
- власний капітал, млн грн 

 
16,0 

 
8,0 

- позиковий капітал, млн грн - 8,0 

Прибуток, млн грн 3,2 3,2 

Рентабельність активів, % 20,0 20,0 

Середній рівень відсотків за кредит, %  
- 

 
16,0 
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Розв'язання: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Процес відтворення матеріальних цінностей, що становлять основні засоби 
підприємства – це: 

а) капітальні вкладення; 
б) інвестиції; 
в) леверидж; 
г) бюджетна політика. 

2. За видами інвестиції поділяються: 
а) державні, колективні ,приватні; 
б) реальні,фінансові, інтелектуальні; 
в) державні, колективні, інтелектуальні; 
г) реальні,фінансові, колективні. 

3. Що таке капіталовкладення? 
а)одна із форм фінансових інвестицій; 
б) одна із форм інтелектуальних інвестицій; 
в) одна із форм реальних інвестицій; 
г) одна із форм приватних інвестицій. 

4. Вкладення капіталу безпосередньо в засоби виробництва це інвестиції: 
а) фінансові; 
б) інтелектуальні; 
в) державні; 
г) реальні. 

5. Вкладення в цінні папери – це інвестиції: 
а) фінансові; 
б) державні; 
в) інтелектуальні; 
г) реальні. 

6. За формами власності інвестиції розрізняють: 
а) фінансові, інтелектуальні, реальні; 
б) державні, колективні ,приватні; 
в) державні, колективні, інтелектуальні; 
г) реальні,фінансові, колективні. 

7. На регіональних аспектах інвестиції розрізняють: 
а)  державні, колективні ,приватні; 
б) технологічні й нетехнологічні  
в) внутрішні і зовнішні; 
г) фінансові, інтелектуальні, реальні. 
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8. Яка структура капітальних вкладень  відображає співвідношення витрат 
будівництва, придбання устаткування, інструментів та інвентарю і монтаж 
устаткування? 

а) відтворювальна; 
б) внутрішня; 
в) реальна; 
г) технологічна. 

9. Інвестиційний потенціал підприємства  розраховується за формулою: 
а) ЧП+АВ + запозичені кошти + залучені кошти; 
б) ЧП+АВ - запозичені кошти + залучені кошти; 
в) ЧП+АВ + запозичені кошти - залучені кошти; 
г) ЧП-АВ + запозичені кошти + залучені кошти. 

10. Назвіть один фактор від якого залежить структура капітальних вкладень: 
а) від договірної вартості; 
б) від стану ринку капіталу; 
в) від джерел незавершеного будівництва; 
г) оплати ремонтних робіт. 

11. Процес оптимізації структури активів і пасивів спрямованих на отримання 
прибутку це: 

а) капітальні вкладення; 
б) інвестиції; 
в) леверидж; 
г) бюджетна політика. 

12. Витрати на всі види ремонтів підприємство визначає: 
а) самостійно; 
б) згідно закону; 
в) згідно розпорядчого акту; 
г) згідно з експертами. 

13. Рівень левериджу вимірюється як співвідношення:  
а) темпів зростання валового прибутку до чистого прибутку; 
б) собівартості продукції до чистого прибутку;   
в) темпів зростання чистого прибутку до темпів зростання валового прибутку; 
г) темпів зростання чистого прибутку до вартості реалізації продукції. 

14. Які є способи капітальних робіт? 
а) підрядний і господарський; 
б) господарський й капітальний; 
в) поточний і підрядний; 
г) капітальний і поточний. 

15. За допомогою якого ефекту вимірюється рівень фінансового левериджу? 
а) ефекту витіснення; 
б) ефекту заміщення; 
в) ефекту фінансового важеля; 
г) ефекту самоокупності. 

16. Порядок проведення капітальних вкладень та ремонту залежить: 
а) від певних факторів; 
б) від джерел фінансування капітальних вкладень; 
в) від складу витрат на капітальний ремонт; 
г) від способу його проведення. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 
Тема 10 Особливості фінансування підприємств різних форм власності 

 
Запитання для самоконтролю: 

 
1. Сутність та значення різних форм власності в Україні. 
2. Приватна форма власності. 
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3. Колективна форма власності. 
4. Суб’єкти господарювання з іноземними інвестиціями. 
5. Державна форма власності (казенні підприємства). 

 
Дати визначення термінів: 

приватне підприємство, акціонерне товариство, акції, кооператив, казенне 

підприємство, спільна діяльність. 

 
 
Завдання 1. Відкритий тест на формулювання та структурування відповіді. 
Пропонується початок визначених питань з теоретичних та організаційних основ 

фінансів підприємств, після чого здобувачі вищої освіти продовжують формулювати 
розпочату думку викладача письмово. 

Таблиця 1 

1. Форма власності – це стійка система економічних відносин і господарських  

зв'язків… 

 

 

2. Приватне підприємство – це… 

 

 

 

3. Переваги приватних підприємств: 

-  

-  

4. Недоліки приватних підприємств: 

-  

-  

 

4. Акціонерне товариство – це… 

 

 

5. Акціонерне товариство публічного типу – це … 

 

 

6. Акціонерне товариство приватного типу – це… 

 

 

7. Акції  – це вид цінних паперів …  

 

 

 

8. За черговістю отримання доходу та обсягу прав власника акції поділяються на : 

а)  прості – 

-  

-  

б) привілейовані – 

 

 

9. Контрольний пакет акцій - 

 

 

10. Казене підприємство – це 
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11. Джерелами формування майна казенного підприємства є: 

-  

-  

-  

-  

12. Казенні підприємства створюються у галузях народного господарства, в яких: 

-  

-  

-  

-  

-  

 
Завдання 2.  Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
 
1.  Товариство з обмеженою відповідальністю – це… 

а) товариство, учасники якого несуть відповідальність за свою господарську 
діяльність у межах їх внесків; 

б) підприємство, партнери якого відповідають за його зобов'язаннями перед 
кредиторами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - 
додатково належним їм майном у однаковому для всіх учасників кратному розмірі; 

в) товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 
діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм 
майном. 
2. Зареєстрований (пайовий) капітал ТОВ повинен становити не менше… 
мінімальних заробітних плат 

а). 1250 ; 
б) 100; 
в) 1000; 
г)  законом не визначено. 

3. Акціонерне товариство — це… 
а) товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою 

діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм 
майном; 

б) господарське товариство, статутний капітал якого не може бути меншим ніж 
1250 мінімальних заробітних плат і який поділено на визначену кількість часток 
однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями; 

в)  добровільне об'єднання громадян для спільного ведення господарської або 
іншої діяльності, засноване на особистій участі і використанні власного або 
орендованого майна. 
4. Частина доходу, виплачувана власникові акцій, називається… 

а) квотою; 
б) часткою; 
в) прибутком; 
г) дивідендом. 

 5. Рішення про створення казеного підприємства приймає: 
 а) Кабінет міністрів України; 
 б) Міністерство фінансів України; 
 в) органи місцевого самоврядування; 
 г) громадяни самостійно. 

6. За черговістю отримання доходу та обсягу прав власника акції поділяються 
на:  

а) прості та привілейовані; 
б) іменні та на пред’явника; 
в) документарні та без документарні; 
г) конвертовані та кумулятивні. 

7. За характером розпорядження акції поділяються на: 
а) прості та привілейовані; 
б) іменні та на пред’явника; 
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в) документарні та без документарні; 
г) конвертовані та кумулятивні. 

8. За формою існування акції поділяються на: 
а) прості та привілейовані; 
б) іменні та на пред’явника; 
в) документарні та бездокументарні; 
г) конвертовані та кумулятивні. 

9. За типами акціонерні товариства поділяються на : 
а) закриті та відкриті; 
б) публічні та приватні; 
в) з обмеженою, з повною, з додатковою відповідальністю; 
г) державні та приватні. 
10. Максимальна кількість акціонерів приватного акціонерного 

товариства становить: 
а) 100 осіб; 
б) 50 осіб; 
в) 150 осіб; 
г) законом не визначено обмеження. 

11. Підприємствами колективної власності є:  
а) виробничі та обслуговуючі кооперативи; 
б) підприємства споживчої кооперації; 
в) підприємство об'єднання громадян, релігійних організацій; 
г) всі відповіді вірні. 

12. Підприємство з іноземними інвестиціями повинно містити у статутному 
капіталі іноземних інвестицій не менш, як: 

а) 5%; 
б) 10%; 
в) 25%; 
г) 50%. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

            

 
 

Тема 11 Фінансове планування на підприємствах 
Запитання для самоконтролю: 

 
1. Сутність і основні задачі фінансового планування. 
2. Характеристика стадій фінансового планування. 
3. Методи визначення фінансових потреб підприємства. 
4. Аналіз джерел коштів підприємства та їх використання. 
5. Методи планування фінансових показників. 
6. Фінансова звітність підприємств України. 
 

Дати визначення термінів: 
фінансовий план, нормативний метод, розрахунково-аналітичний метод, 

балансовий, метод оптимізації планових рішень, економіко-математичне моделювання. 

 

Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

Задача 1 
 На основі наведених даних необхідно скласти платіжний календар (оперативний 

фін. план) підприємства на декаду: Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції – 
120 тис. грн, втрати від неопераційних курсових різниць – 6 тис. грн,  прострочена 
кредиторська заборгованість – 7 тис. грн,  суми штрафів, пені, неустойок та інших 
санкцій за порушення господарських договорів, які одержано від боржників – 12,0 тис. 
грн, надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних подій, стихійного 
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лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) – 74 тис. грн, втрати від участі в капіталі 
(збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, облік яких провадиться за методом 
участі в капіталі) – 5,0 тис. грн,  собівартість реалізації необоротних активів – 18,0 тис. 
грн, відшкодування раніше списаних активів (надходження боргів, списаних як 
безнадійних) – 24,0 тис. грн,  витрати на утримання основних засобів, інших 
матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання – 24,0 тис. 
грн, реалізація основних засобів – 38,0 тис. грн, доходи від реалізації іноземної валюти 
– 15,0 тис. грн, сплата податків  – 5,0 тис. грн, прострочена дебіторська заборгованість 
– 18,0 тис. грн, виробнича собівартість продукції (робіт, послуг), що була реалізована 
протягом звітного періоду – 240,0 тис. грн 

 
Розв’язання 

Таблиця 1 

Найменування статті Сума, тис. грн 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Задача 2 

 На основі наведених даних складіть баланс руху грошових коштів у таблиці:  
- залишок грошових коштів на початок планового періоду у січні, лютому та 

березні відповідно в тис. грн: 28, 15, 26; 
- надходження грошових коштів у плановому періоді: 542, 273, 924; 
- передбачено використання грошових коштів у плановому періоді: 632, 178, 945. 

 
Розв’язання 

Таблиця 2 

Найменування Січень Лютий Березень 

Залишок грошових коштів на початок 
планового періоду, тис. грн 

   

Надходження грошових коштів у    
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плановому періоді, тис. грн 

Використання грошових коштів у 
плановому періоді, тис. грн 

   

Чисті грошові надходження, тис. грн    

Залишок або дефіцит грошових коштів, 
тис. грн 
 

   

 

Задача 3 

На основі наведених даних необхідно скласти платіжний календар на 1 квартал 
поточного року:  
- амортизаційний фонд 18,0; 
- витрати на невідкладні потреби –2,0;  
- приріст нормативу власних оборотних коштів –73 тис. грн,  
- виручка від реалізації - 128,0;  
- сплата % за кредит – 12,0;   
- сплата рахунків постачальників – 32,0;  
- прострочена дебіторська заборгованість – 9,0;  
- сплата податків – 22,0;  
- виплата ЗП – 85,0;  
- надходження короткострокового кредиту –75,0;  
- реалізація основних засобів – 25,0;  
- залишки грошових коштів –18,0;  
- сплата ЄСВ -33,0; 
- інші витрати – 20,0; 
- прострочена кредиторська заборгованість –23,0; 
- погашення короткострокового кредиту –75,0;  
- інші надходження –16,0; 
- нараховано амортизації  33,0; 
- відрахування до резервного фонду – 25,0. 

 

Розв’язання 

Таблиця 3 

Найменування Сума,  

тис. грн 
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Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
 

1. Фінансове планування – це: 
а) діяльність фінансових установ, щодо акумуляції тимчасово вільних коштів та їх 

розміщення серед позичальників; 
б) процес оцінки фінансових ресурсів необхідних підприємству і своєчасне 

визначення методів фінансування; 
в) забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами; 
г) визначення фінансових взаємовідносин із бюджетом позабюджетними фондами і 

банками. 
2. Основні задачі фінансового планування – це: 

а) забезпечення підприємства необхідними фінансовими ресурсами; 
б) визначення фінансових взаємовідносин із бюджетом позабюджетними фондами і 

банками; 
в) формування національного бюджету; 
г) оптимізація прибутку. 

3. Фінансовий план складається з таких основних взаємозалежних форм: 
а) капітальні вкладення; 
б) баланс поточних коштів; 
в)план фінансування із внутрішніх джерел; 
г) звіт про зміни фінансового стану. 

4. При плануванні фінансових показників можуть застосовувати такі методи: 
а) метод балансу грошових надходжень; 
б) розрахунково-аналітичний; 
в) метод нормативний; 
г) метод балансовий. 

5. Балансовий метод полягає в тому, що: 
а) на основі встановлених норм та техніко-економічних нормативів розраховується 

потреба господарського суб'єкта у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих 
ресурсів; 

б)  балансуються не тільки підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної 
статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття; 

в)  планові показники розраховуються на основі аналізу фактичних фінансових 
показників, які беруться за базу, та індексів їх зміни у плановому періоді; 
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г) полягає у складанні кількох варіантів планових розрахунків з метою отримання 
найоптимальнішого варіанта планових рішень проводять їх оптимізацію. 
6. Нормативний метод полягає в тому, що: 

а) планові показники розраховуються на основі аналізу фактичних фінансових 
показників, які беруться за базу, та індексів їх зміни у плановому періоді; 

б) полягає у складанні кількох варіантів планових розрахунків з метою отримання 
найоптимальнішого варіанта планових рішень проводять їх оптимізацію; 

в) на основі встановлених норм та техніко-економічних нормативів розраховується 
потреба господарського суб'єкта у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих 
ресурсів; 

г) балансуються не тільки підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної 
статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття. 
7. Розрахунково-аналітичний метод полягає в тому, що: 

а) планові показники розраховуються на основі аналізу фактичних фінансових 
показників, які беруться за базу, та індексів їх зміни у плановому періоді; 

б) балансуються не тільки підсумкові показники доходів і витрат, а для кожної 
статті витрат зазначаються конкретні джерела покриття; 

в) на основі встановлених норм та техніко-економічних нормативів розраховується 
потреба господарського суб'єкта у фінансових ресурсах та визначаються джерела цих 
ресурсів; 

г) полягає у складанні кількох варіантів планових розрахунків з метою отримання 
найоптимальнішого варіанта планових рішень проводять їх оптимізацію. 
8. Фінансовий план підприємства може включати такі документи: 

а) прогноз обсягів реалізації; 
б) таблицю доходів і витрат; 
в) бухгалтерська звітність; 
г) фінансова звітність. 

9. Фінансова стратегія підприємства забезпечує: 
а) визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання 

фінансових можливостей; 
б) фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на перспективу; 
в) формування та ефективне використання фінансових ресурсів; 
г) відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям 

підприємства. 
10. Етапами фінансового планування є: 

а) визначення потреби в капітальних інвестиціях; 
б)  розгляд і затвердження фінансових планів; 
в)  оцінка фінансової стійкості підприємства; 
г)  виконання фінансових планів. 

11.  Бізнес-план — це: 
а)  довгостроковий курс фінансової політики; 
б)   документ, у якому викладені організаційні, виробничі та ринкові аспекти 

запропонованого бізнесу; 
в)   кредитні взаємовідносини і взаємовідносини з бюджетом; 
г)   стандарт, з яким порівнюють досягнуті результати підприємства. 

12.  Поточне планування фінансової діяльності передбачає формування: 
а) фінансової стратегії підприємства; 
б)   бюджету поточних грошових витрат та надходжень; 
в)    бюджету капітальних витрат та надходжень; 
г)    фінансових планів за окремими аспектами фінансової діяльності. 

13.  Основним завданням оперативного (короткострокового) фінансового 
планування є: 

а)  забезпечення платоспроможності підприємства протягом одиниці планового 
періоду; 

б)  максимізація прибутковості підприємства впродовж одиниці планового періоду; 
в) мінімізація кредиторської заборгованості підприємства протягом одиниці 

планового періоду; 
г)   оптимізація фінансової стратегії підприємства щодо інвестицій. 
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14. Поточне фінансове планування охоплює складання яких фінансових 
планів: 

а) прогноз обсягів реалізації; 
б) баланс доходів і видатків; 
в) прогнозний баланс активів і пасивів підприємства; 
г) всі відповіді  є вірними. 

15. Методи визначення фінансових потреб підприємства: 
а) метод  трансакційний; 
б) метод прямолінійний; 
в) метод  % в товарообігу; 
г) метод балансу грошових надходжень. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 
 

Тема 12  Оцінка фінансового стану підприємства 
 

Запитання для самоконтролю: 
1. Оцінювання фінансового стану підприємств, його необхідність і значення. Експрес-

аналіз підприємства. 
2. Показники ліквідності підприємства. 
3. Показники оцінювання фінансової стійкості.  
4. Методика фінансового аналізу підприємств України. 
 

Дати визначення термінів: 
фінансовий стан підприємства, зовнішній аналіз, внутрішній аналіз, експрес-

аналіз, активи, зобов’язання, ліквідність, платоспроможність, фінансова стійкість. 

 

Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

 

Задача 1 
Заповнити таблицю, дати трактування змінам показників у динаміці та оцінити 

рівень фінансової незалежності підприємства від зовнішніх кредиторів та оптимальність 
структури капіталу. 

Таблиця 1 

Показник Значення за роками 

01.01.20__ р. 01.01.20__р. 01.01.20__р. 

Коефіцієнт автономії 0,36  0,72 

Власний капітал  1215,7 4358,0 

Усього капіталу 4829,8 4411,1  

Коефіцієнт концентрації позиченого 
капіталу 

   

    

 
Висновки_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
Задача 2 

Розрахувати показники ліквідності підприємства ПрАТ «Галактон» та дати їм 
оцінку за даними, зазначеними в таблиці. 

Показники На початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

1. Виробничі запаси 1 573,9 2 000 

2. Незавершене виробництво 133,7 100 

3. Готова продукція 77,9 100 

4. Товари 366,6 250 

5. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 989,7 500 

6. Дебіторська заборгованість за розрахунками 35,6 42,1 

7. Грошові кошти та їх еквіваленти:  
-у національній валюті  
-в іноземній валюті 

 
45,9 
72,1 

 
123,4 
83,7 

8. Короткострокові фінансові інвестиції 28,5 25,6 

9. Короткострокові кредити банків 612 734 

10. Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов'язаннями 

8,8 50,1 

11. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 841,2 643,4 

12. Поточні зобов'язання за розрахунками 253,8 425,1 

13. Інші поточні зобов'язання 34,3 42,6 

 
Розв'язання: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

Задача 3 
Визначити показники фінансової незалежності та ліквідності та зробити висновки, 

якщо відомо: 

Показники 201__ рік 201__ рік 

Поточні зобов’язання, тис. грн 3329 1060 

Довгострокові зобов’язання, тис. 
грн 

888 778 

Власний капітал, тис. грн 8423 8783 

Підсумок балансу, тис. грн 17592 17221 

Грошові кошти та їх еквіваленти, 
тис. грн 

145 113 
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Оборотні активи, тис. грн 7063 6321 

Виробничі запаси, тис. грн 774 868 

Абсолютна ліквідність =    

Швидка ліквідність =    

Коефіцієнт покриття =    

Коефіцієнт фінансування =    

Коефіцієнт автономії =    

Коефіцієнт стійкості =    

Висновки_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Задача 4 

На основі наведених даних необхідно визначити: 

1) Коефіцієнт ліквідності,  

2) Коефіцієнт фінансової незалежності,  

3) Коефіцієнт заборгованості.  

Використовуючи розраховані коефіцієнти необхідно зробити висновки щодо 
фінансового стану підприємства. 

Баланс підприємства має такий спрощений вигляд: 

- залишки грошових коштів у касі – 10 тис. грн;  
- ринкові цінні папери - 15 тис. грн;  
- кредиторська заборгованість – 70 тис. грн ;  
- короткострокові кредити банку – 30 тис. грн;  
- дебіторська заборгованість – 65 тис. грн;  
- виробничі запаси –80 тис. грн;  
- будівлі і споруди – 250 тис. грн;  
- інші короткострокові зобов`язання – 20 тис. грн;  
- нематеріальні активи - 20 тис. грн;  
- резервний фонд - 120 тис. грн;  
- додатковий вкладений капітал –130 тис. грн;  
- інші основні засоби – 50 тис. грн;  
- нерозподілений прибуток – 30 тис. грн;  
- статутний капітал – 270 тис. грн;  
- залишки грошових коштів на поточ. рах. підприємства – 15 тис. грн;  
- інший додатковий капітал – 25 тис. грн; 
-  інші оборотні активи – 40 тис. грн;  
- готова продукція на складі – 105 тис. грн;  
- незавершене виробництво –70 тис. грн;  
- довгострокові кредити банка – 50 тис.грн; 
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Розв'язання: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Задача 5 
У балансі підприємства відображені такі дані: 

Виробничі запаси:  на початок року – 35 тис. грн; на кінець – 46 тис. грн;  
Готова продукція: 15 і 20 тис. грн відповідно;  
Незавершене виробництво: 12 і 10 тис. грн;  
Грошові кошти на р/р: 29 і 30 тис. грн;  
Короткострокові кредити банку: 47 і 58 тис. грн;  
Кредиторська заборгованість: 72 і 87 тис. грн;  
Заборгованість по заробітній платі: 75 і 105 тис. грн;  
Заборгованість бюджету: 94 і 98 тис. грн;  
Дебіторська заборгованість: 83 і 92 тис. грн; 
Ін. оборотні активи – 17 і 14 тис. грн.  

На основі приведених даних необхідно визначити коефіцієнти ліквідності і дати 
характеристику платоспроможності підприємства. 
 

Розв'язання: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Елементи економічної діяльності для визначення фінансового стану 
підприємства – це: 

а) відсутність власних фінансових ресурсів; 
б) рентабельність; 
в) ліквідність; 
г) економічна ефективність. 
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2. Звичайна наочна оцінка фінансового стану і динаміки розвитку суб’єкта 
господарювання: 

а) зовнішній; 
б) внутрішній; 
в) експрес-аналіз; 
г) повний аналіз. 

3. Наявність у підприємства грошових коштів та їх еквівалентів, достатніх для 
розрахунків за кредиторською заборгованістю, що вимагає негайного 
погашення – це: 

а) ліквідність; 
б) платоспроможність; 
в) конвертованість; 
г) неплатоспроможність. 

4. Дає змогу з’ясувати джерела формування майна й оцінити, як воно 
використовується: 

а) оцінка ліквідності; 
б) оцінка фінансової стійкості; 
в) оцінка майнового стану; 
г) оцінка рентабельності. 

5. Визначає можливість підприємства своєчасно та повною мірою провести 
розрахунки за своїми зобов’язаннями: 

а) оцінка ліквідності; 
б) оцінка фінансової стійкості; 
в) оцінка майнового стану; 
г) оцінка рентабельності. 

6. Комплекс науково-методичних iнстpументiв та пpинципiв дослiдження 
фiнансового стану пiдпpиємства. 

а) методи фiнансового аналiзу; 
б) пpедмет фiнансового аналiзу; 
в) мета оцiнки фiнансового стану пiдпpиємства; 
г) цілі аналізу фiнансового стану підприємства. 

7. Фінансово стійким можна вважати таке підприємство, яке: 
а) за рахунок власних коштів спроможне забезпечити запаси й витрати, не 

допустити невиправданої кредиторської заборгованості, своєчасно розрахуватись за 
своїми зобов’язаннями. 

б) коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування і 
підприємство перебуває на межі банкрутства. 

В) коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок власних оборотних коштів, 
довгострокових позикових джерел та короткострокових кредитів і позик, тобто за 
рахунок усіх основних джерел формування запасів і витрат; 

г) коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів та 
довгостроковими позиковими джерелами; 
8. Показник, що виявляє яка частина основних засобів, з котрими 
підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з 
інших причин. 

а) коефіцієнт оновлення основних засобів; 
б) коефіцієнт вибуття основних засобів. 
в) коефіцієнт довгострокових вкладень; 
г) коефіцієнт фінансової залежності. 

9. Рівень рентабельності підприємства це – ? 
а) відносний показник дохідності підприємства; 
а) абсолютний показник дохідності підприємства; 
в) показники оцінки майнового стану; 
г) показник оцінки фінансової стійкості. 

10. Факт, що потреба підприємства в коштах перевищує їх реальні 
надходження свідчать про: 

а) абсолютну фінансову стійкість підприємства; 
б) зростання обсягів діяльності; 
а) перевиконання плану прибутку;  
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г) незадовільний стан ліквідності підприємства. 
11. Стан, коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних 
коштів та довгостроковими позиковими джерелами це: 

а) нестійкий фінансовий стан; 
б) нормальний стійкий фінансовий стан; 
в) абсолютна фінансова стійкість; 
г) кризовий фінансовий стан. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

 
Тема 13 Фінансова санація та банкрутство підприємства 

 
Запитання для самоконтролю: 

1. Сутність банкрутства підприємства  та його види. 
2. Сутність процедури банкрутства. 
3. Прогнозування та визначення банкрутства за системою У. Бівера та моделями 

Альтмана. 
4. Фінансова санація підприємств та можливості її здійснення.  

 
Дати визначення термінів: 

банкрутство підприємства, фінансовий леверидж, фінансова санація підприємств, 

стратегія.  

 

Завдання 1. Необхідно розв’язати задачі. 

Задача 1 
На основі наведених даних необхідно визначити можливість банкрутства 

підприємства: 
Таблиця 1 

Найменування Сума, 
тис. грн 

Актив:  

Необоротні активи 4700 

Виробничі запаси 330 

Незавершене виробництво 180 

Готова продукція 45 

Дебіторська заборгованість 2300 

Грошові кошти 92 

Інші оборотні активи 30 

Баланс 7677 

Пасив:  

Статутний капітал 3400 

Резервний капітал 72,3 

Додатковий капітал 130 

Нерозподілений прибуток 125 

Кредиторська заборгованість 3950 

Баланс 7677 

Прибуток підприємства – 275 тис. грн 
Виручка від реалізації продукції – 437,5 тис. грн 
 
Показник загрози банкрутства: Z = 1,5*Х1+0,08*Х2+10*Х3+5*Х4+0,3*Х5+0,1*Х6, де  
Х1 – Cash-Flow/зобов’язання; 
Х2 – валюта балансу /зобов’язання;  
Х3 – прибуток/ валюта балансу;  
Х4 – прибуток/ виручка від реалізації;  
Х5 – виробничі запаси/ виручка від реалізації;  
Х6 – обороти основного капіталу (виручка від реалізації) /  валюта балансу.  
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Розв’язання 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

Задача 2 
На основі наведених даних необхідно дати оцінку структури балансу підприємства: 

Таблиця 2  

Найменування Сума, 
тис. грн 

Актив:  

Необоротні активи 200 

Оборотні активи 200 

Баланс 400 

Пасив:  

Власний капітал 250 

Кредиторська заборгованість 130 

Інші кредити 20 

Баланс 400 

 
Розв’язання 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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Задача 3 
На основі даних досліджуваного підприємства розрахувати прогнозну 

ймовірність банкрутства підприємства за п'ятифакторною моделлю Альтмана 
(назва підприємства), 20... - 20... рр. 

Показники 
Методика 

розрахунку 
20..р. 20..р 20..р. 

Відхилення 
20..р. до 

20..р. 20..р. 

Частка власних 
оборотних коштів в 

активах (Х1) 

Власний оборотний 
капітал / Загальна 
вартість активів 

     

Рентабельність активів 
розрахована з 
використанням 

нерозподіленого 
прибутку  (Х2) 

Нерозподілений 
прибуток / Загальна 

вартість активів 

     

Рентабельність активів 
розрахована з 

використанням чистого 
прибутку  (Х3) 

Прибуток до 
виплати відсотків/ 
Загальна вартість 

активів 

     

Коефіцієнт покриття 
поточних зобов’язань 

власним капіталом (Х4) 

Власний капітал / 
Поточні 

зобов’язання  

     

Коефіцієнт трансформації 
(Х5) 

Чиста виручка / 
Загальна вартість 

активів 

     

Z -показник 1,2Х1 + 1,4Х2 + 
3,3Х3 + 0,5Х4 + 

0,99Х5 

     

 
Висновки 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

Завдання 2. Дайте правильну відповідь на тестові запитання: 
1. Назвіть види банкрутства? 

а) реальне; 
б) фіктивне; 
в) кумулятивне; 
г) прямолінійне.  

2. Формула коефіцієнта Бівера визначається як: 
а) довгострокові зобов’язання  +  короткострокові зобов’язання / активи; 
б) оборотні кошти/короткострокове зобов’язання; 
в) чистий прибуток/активи * 100%; 
г) чистий прибуток – амортизація / довгострокове зобов’язання –короткострокове 

зобов’язання. 
 

3. Формула фінансового левериджу визначається як: 
а) чистий прибуток/активи*100%; 
б) довгострокові зобов’язання + короткострокові забов’язання/активи; 
в) оборотні кошти/короткострокове забовязання; 
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г) чистий прибуток – амортизація / довгострокове зобов’язання –короткострокове 
зобов’язання. 
4. В двофакторній моделі Альтмана значення k1 – це: 

а) коефіцієнт покриття; 
б) питома вага в залучених засобів в пасивах; 
в) частка оборотного капіталу в активах підприємства; 
г) частка нерозподіленого прибутку від реалізації продукції до активів 

підприємства. 
5. Шляхи здійснення санації: 

а) погашення боргу; 
б) злиття збиткових підприємств з фінансовою стабільністю; 
в) переоформлення короткострокових кредитів; 
г) всі відповіді вірні. 

6. Головною стратегічною метою санації є: 
а) відновлення ефективної діяльності підприємства в довгостроковому періоді. 
б) відновлення ефективної діяльності підприємства в короткостроковому періоді 
в) розширення можливостей збуту продукції 
г) подолання обмеженості ресурсів. 

7. Санація підприємства – це: 
а) надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги; 
б) задоволення вимог кредиторів та виконання зобов'язань перед бюджетом; 
в) сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового 

оздоровлення; 
г) те саме, що й реструктуризація; 
д) система заходів фінансового характеру. 

8. Підприємство вважатиметься неплатоспроможним у такому разі: 
а) наявних активів у ліквідній формі недостатньо для задоволення в установлений 

строк вимог, висунутих до підприємства кредиторами; 
б) коефіцієнт абсолютної ліквідності є меншим за 0,2; 
в) коефіцієнт покриття дорівнює 1; 
г) надто низьким є значення показника фінансового левериджу; 
д) до арбітражного суду надійшов позов з боку кредиторів. 

9. Показник Cash-Flow характеризує: 
а) розмір чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні 

підприємства; 
б) розмір чистого прибутку підприємства; 
в) обсяг вхідних грошових потоків підприємства; 
г) обсяг реалізації продукції; 
д) чистий прибуток та амортизацію. 

10. До вхідних грошових потоків підприємства можна віднести: 
а) виручку від реалізації основної продукції; 
б) амортизаційні відрахування; 
в) кошти, залучені в результаті емісії корпоративних прав; 
г) прибуток від основної діяльності; 
д) кошти, залучені на умовах позики. 

11. Інвестиції, здійснювані підприємством, що перебуває у фінансовій кризі, 
згортаються: 

а) якщо підприємство є неплатоспроможним; 
б) якщо відсутні джерела для продовження фінансування інвестицій; 
в) з метою збільшення вхідних грошових потоків; 
г) з метою зменшення вихідних грошових потоків; 
д) у разі, якщо це призводить до істотного збільшення витрат виробництва. 

12. Санаційний прибуток являє собою: 
а) прогнозований прибуток, який підприємство планує одержати після успішного 

завершення санації; 
б) різницю між витратами на проведення санації та одержаною виручкою після 

фінансового оздоровлення; 
в) різницю між прибутком підприємства після його санації та прибутком (збитком) 

до проведення санаційних заходів; 
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г) емісійний дохід у вигляді дизажіо; 
д) прибуток, який підприємство одержує в результаті списання частини 

кредиторської заборгованості. 
13. Фінансова участь кредиторів у санації боржників може набирати 
таких форм: 

а) реструктуризації наявної заборгованості; 
б) альтернативної санації; 
в) зменшення або списання заборгованості; 
г) надання санаційних кредитів; 
д) конверсії власності в борг. 

14. Примусова ліквідація підприємства здійснюється: 
а) коли його визнано банкрутом; 
б) коли протягом одного місяця підприємство не погасило визнані ним претензійні 

вимоги; 
в) якщо з рішення суду будуть визнані недійсними установчі документи й рішення 

про створення підприємства; 
г) якщо його борги перевищують вартість активів; 
д) якщо його занесено до реєстру неплатоспроможних підприємств. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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