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ВСТУП 
 

В умовах фінансової нестабільності необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці 

організація фінансової діяльності кожного підприємства. Це потребує підготовки 

кваліфікованих спеціалістів у цій галузі, які мали б глибокі теоретичні і 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.  

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; 

оцінки фінансового стану агропромислового 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).  
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1. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ  

ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ» 

Ф
ін

ан
си

 п
ід

пр
иє

м
ст

в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОДУЛЬ 1 Фінанси підприємств 
 
 
 
 
 

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 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Поглиблені аспекти  
фінансів підприємств 
Тема 5 
Відносини підприємств з фінансовою 
системою 
Тема 6 
Оцінка фінансового стану підприємства 
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2. СХЕМА ПОТОЧНОГО І ЗАКЛЮЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

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 

 

ЗМІСТО-

ВИЙ 

МОДУЛЬ 1 

Основи 

фінансів 

підпри-

ємств 

 

 

 

 

 

4 

(67%) 

 

 

 

 

 

 

25-60 

1 Основи фінансів 
підприємств 4 4 12 1,2 2 

2 Грошові розрахунки 
підприємств 4 4 12 3,4 2 

3 Грошові 
надходження 
підприємств 

4 4 12 5,6 2 

4 Фінансові результати 
діяльності підприємств, 
розподіл і 
використання прибутку 

4 4 12 7,8 2 

Всього за I змістовий модуль 16 16 48 х 22 
ЗМІСТО-

ВИЙ 
МОДУЛЬ  

Поглиблені 
аспекти 
фінансів 
підпри-
ємств 

 

2 

(33%) 

 

60-100 

5 Відносини 
підприємств з 
фінансовою системою 

4 4 12 9,10 10 

6 Оцінка фінансового 
стану підприємства 

4 4 12 11,12 12 

Всього за II змістовий модуль 8 8 24 х х 
Всього 6,0 60-100  24 24 72 х х 

 

 

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. 
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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 
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 – 
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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; 
   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; 
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   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; 
   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. 
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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». 

 
  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  
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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). 

 
  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 
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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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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 
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; 
г) валовий дохід. 
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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. 

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



25 
 

  

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

 
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; 

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; 
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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; 

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; 
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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 

            

 
Змістовий модуль 2 Поглиблені аспекти фінансів підприємств 

 
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: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
Задача 2 
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 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: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________



31 
 

  

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
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; 
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. 
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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; 
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  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 
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Висновки_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 
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: 

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

 
 

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 

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_________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

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. 

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; 
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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;  
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 
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