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ВСТУП 

 

Метою навчальної дисципліни "Фінанси підприємств"є формування системи 

базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, 

формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової 

діяльності підприємств. 

Предмет – це система фінансово-економічних відносин, які складаються в процесі 

поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання. 

Завдання навчальної дисципліни: 

 формування у студентів фінансової грамотності; 

 формування теоретичних  знань про місце фінансів підприємств у 

фінансовій системі України, про склад та структуру фінансових ресурсів і  

фінансового механізму підприємства; 

 формування у студентів  знань про класифікацію витрат підприємства на 

виробництво і реалізацію продукції, про сутність прибутку як економічної категорії; 

 формування у студентів  знань про принципи розподілу, оподаткування і 

використання прибутку підприємства; 

 формування теоретичних  знань про джерела утворення та відновлення 

основних засобів підприємства, про сутність та джерела фінансування придбання 

нематеріальних активів; 

 формування у студентів  знань про методики розрахунку амортизації як 

для цілей оподатковування, так і з позиції бухгалтерського обліку; 

 формування у студентів  знань про сутність та джерела капіталовкладень; 

 формування у студентів  знань про сутність і структура оборотних засобів 

підприємства та аналіз Їх ефективного використання; 

 формування у студентів  знань про методи і показники (коефіцієнти) 

оцінки й аналізуфінансового стану підприємства; 

 формування у студентів теоретичних знань про види і 

принципифінансовогопланування на підприємстві; 

 формування у студентів теоретичних знань про сутність антикризового 

управління фінансами підприємства, а також поняття та здійснення фінансової санації 

підприємств. 
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АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 «ФІНАНСИ  ПІДПРИЄМСТВ» 
 

 

ТЕМА 1. Основи фінансів підприємств. 

Суть фінансів підприємств. Фінанси підприємств- найважливіша ланка 

фінансової системи країни. Функції фінансів підприємств. Грошові фонди і фінансові 

ресурси підприємств. Джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 

Фінансова діяльність підприємств. Значення фінансів підприємств у формуванні 

ринкової економіки. 

В результаті вивчення теми, студент повинен знати : функції фінансів; грошові 

фонди і фінансові ресурси; джерела формування фінансових ресурсів. 

 

ТЕМА 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

Суть та значення грошових розрахунків у господарській діяльності 

підприємств. Порядок відкриття розрахункових та інших розрахунків у банках. Види 

грошових розрахунків : готівкові і безготівкові гроші. Розрахунки платіжними 

дорученнями, політичними вимогами-дорученнями, чеками , акредитивами. 

Вексельна форма розрахунків. Клірингові розрахунки. Розрахунки з використанням 

факторингу. 

В результаті вивчення теми, студент повинен знати : порядок відкриття 

розрахункових та інших розрахунків у банках; види грошових розрахунків; Суть та 

значення грошових розрахунків  в діяльності підприємств. 

 

Тема 3. Грошові надходження підприємств . 

Економічна характеристика склад і класифікація грошових надходжень 

підприємств. 

Виручка від реалізації продукції , робіт і послуг . Методи прогнозування і 

планування виручки . Доходи від цінних паперів . Розподіл грошових надходжень . 

Фонд відшкодування . Валовий доход . Чистий доход . Дотації .Субвенції . Страхове 

відшкодування . 

В результаті вивчення теми студент повинен знати : всі види грошових 

надходжень та їх розподіл .  

 

Тема 4 . Формування і розподіл прибутку 

Економічний зміст прибутку . Прибуток –результат фінансового –

господарської діяльності підприємств . Методи нарахування прибутку . Фактори , які 

впливають на формування прибутку . 

Собівартість продукції та її вплив на формування прибутку . 
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Прогнозування і планування прибутку . Розподіл прибутку . Чистий продукт та 

його використання на підприємстві . Методи державного регулювання розподілу та 

використання прибітку .  

В результаті вивчення теми студент повинен знати : фактори , які впливають на 

формування прибутку ; чистий продукт та його використання ; методи державного 

регулювання розподілу та використання прибутку . 

 

Тема 5. Оподаткування підприємств. 

Зміст і економічне значення оподаткування підприємств . 

Механізм обов’язкових відрахувань і платежів , які включаються у собівартості  

продікції, її економічне значення . Суть , об’єкти та порядок відрахувань і сплатити 

податку на прибуток (доход) підриємства . Об’єкти , порядок відрахування і сплати 

акцизного збору. Податок на добавлену вартість . Об’єкти оподаткування , порядок 

обчислення , відшкодування і сплати в бюджет. Цільові та інші податкові платежі 

підприємства. 

В результаті вивчення теми студент повинен знати: суть, об’єкти та порядок 

відрахувань і сплати податку на прибуток підприємства; об’єкти, порядок 

відрахування і сплати акцизного збору та податку на додану вартість. 

 

Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві 

Суть обігових коштів підприємства та їх значення в забезпеченні кругообороту 

коштів підприємства. Зміст і принципи організації обігових коштів. Методи 

визначення потреби в обігових коштах. Поняття норм і нормативів обігових коштів. 

Суть прямого методу обчислення нормативів обігових коштів. Джерела формування 

обігових коштів. Показники використання обігових коштів. 

В результаті вивчення теми студент повинен знати: принципи організації 

обігових коштів та визначення їх потреби; методи обчислення обігових коштів та 

джерела їх формування. 

 

Тема 7. Кредитування підприємств 

Економічна необхідність і умови кредитування підприємств. 

Форми і види банківських кредитів, які використовуються підприємствами. 

Принципи і об’єкти кредитування. Позичковий відсоток, його визначення і порядок 

сплати. Кредитоспроможність підприємства та її показники. 

В результаті вивчення теми студент повинен знати: умови кредитування 

підприємств, принципи та об’єкти кредитування, а також кредитоспроможність 

підприємства. 
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Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних фондів  

Економічна характеристика складу і структура основних фондів. Показники 

стану і використання основних виробничих фондів. Знос і амортизація основних 

фондів. Планування і використання амортизаційних відрахувань.Фінансове 

забезпечення ремонту основних фондів. Фінансування витрат на соціальний розвиток 

підприємств. 

В результаті вивчення теми студент повинен знати: показники стану і 

використання основних фондів, амортизаційне відрахування, а також фінансування 

витрат на соціальне забезпечення. 

 

Тема 9. Оцінка фінансового стану    

Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення. Ін-

формаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. Показники 

бухгалтерської звітності, які використовуються для оцінки фінансового стану. 

Необхідність і порядок перетворення бухгалтерського балансу в аналітичний. 

Загальна характеристика майна (коштів) підприємства, його складу, роз-

міщення і структури. Платоспроможність підприємства як показник фінансового 

стану. Сутність фінансової стійкості підприємства. 

Оцінка рентабельності роботи підприємства. Оцінка рентабельності продукції,  

виробничих фондів, власних коштів, довгострокових фінансових вкладень. Оцінка 

факторів, що впливають на прибуток від реалізації продукції. Оцінка доходів від 

позареалізаційних операцій. 

В результаті вивчення теми студент повинен знати: систему показників оцінки 

фінансового стану підприємства, уміти проводити і аналізувати горизонтальний та 

вертикальний аналіз балансу підприємства. 

 

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 

Зміст, цілі, задачі фінансового прогнозування і планування. Методи 

фінансового планування. Балансовий метод. Програмно-цільовий метод. Нормативний 

метод. Метод коефіцієнтів. 

Інформаційна база фінансового планування. Аналіз фінансових показників 

звітного періоду. Показники виробничо-господарської діяльності планового періоду 

як вихідна база для фінансового планування. 

Зміст та структура фінансового плану підприємства. 

 Обчислення фінансових показників і порядок складання фінансового плану.  

В результаті вивчення теми студент повинен знати: методи фінансового 

планування і порядок складання фінансового плану. 

 

Тема 11Фінансова санація підприємств 

Фінансова криза на підприємстві, її симптоми і фактори виникнення. Са-
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наційний аудит. Чиста санація. Порядок погашення балансових збитків підприємств. 

Внутрішні резерви і джерела фінансової стабілізації. Зовнішні фінансові 

джерела санації підприємства. Санація з притягненням коштів власників під-

приємства. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника. Фінансова 

участь персоналу в санації підприємства. 

Економіко-правові аспекти санації і банкрутства господарських суб'єктів. 

Фінансова санація за рішенням арбітражного суду. 

В результаті вивчення теми студент повинен знати: процедури визнання 

підприємства банкрутом, фінансові джерела санації підприємства. 
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МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ' 

Контрольна робота є завершальним етапом самостійної роботи студентів 

дистаційної форми навчання. 

Основна мета самостійної роботи – оволодіння теоретичними знаннями та 

практичними навичками комплексного підходу до визначення факторів впливу на 

фінансову стійкість підприємств, з’ясування їх ролі та місця у перерозподільчих 

процесах. 

На початку семестру студенти отримують індивідуальні завдання, які 

виконують протягом всього періоду вивчення курсу і охоплюють основні розподіли 

навчальної дисципліни. 

Контрольна робота передбачає закріплення отриманих знань в процесі 

самостійного оволодіння курсом "Фінанси підприємств».  

Розрахункові завдання та тести передбачають проведення розрахунків з 

поясненнями. 

Варіант контрольної роботи та розрахункового завдання студент обирає за 

порядковим номером свого прізвища в журналі 

Контрольна робота має бути виконана і оформлена з додержанням всіх 

технічних вимог до письмових робіт. Вона виконується українською мовою на 

комп’ютері, на стандартних аркушах паперу (формату А4) з однієї сторони листа, 

зброшурованих в теку. Робота друкується в WordforWindows(6.0 або 7.0), 

розміриполів: верхнє і нижнє–20 мм, праве –10 мм, ліве–25 мм.Тип шрифту – 

TimesNewRoman, розмір шрифту 14, міжрядковий інтервал – 1,5.  

Нумерація в правому верхньому куті, на титульному листі обов`язково 

вказується № залікової книжки, з кожного теоретичного питання тему розкрити на 7-8 

сторінок. Всі сторінки мають бути пронумеровані. Обсяг роботи не повинен бути 

меншим ніж 15 і більшим ніж 20друкованих сторінок. Заголовки структурних частин 

роботи (ЗМІСТ, ВСТУП, ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА, ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА, 

ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА) друкуються симетрично до тексту великими літерами. 

Ілюстрації (схеми, графіки, діаграми тощо) і таблиці в контрольній роботі необхідно 

подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній 

сторінці. 

Контрольна робота починається з титульного аркуша, за ним розміщують 

послідовно: зміст (план) контрольної роботи, основний текст  (2 теоретичних питання 

з підзаголовками відповідно до плану роботи), практичне завдання, список літератури. 

На титульному аркуші номер сторінки не ставлять.  
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У теоретичній частині домашньої контрольної роботи студент має показати 

здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, концепцій, робити логічні 

узагальнення, висловлювати власну точку зору з досліджуваного питання. 

В практичній частині – студент має використати статистичні дані (оформлені в 

таблицях, графічному матеріалі), які підтверджують теоретичні основи питання, що 

розглядається.  

Контрольна робота має містити перелік літературних джерел, на які спирається 

студент при її написанні (законодавчі акти, що регулюють діяльність страховиків і які 

можна віднести до теми роботи, монографії, підручники, статті періодичних видань, 

адреси сайтів з яких залучені фактичні дані тощо). 
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ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
ВАРІАНТ 1 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

1. Джерела кредитування підприємств. 

2. Поняття і сутність фінансів підприємства  
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 
Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними: 

•Виробнича собівартість виробу : 600 грн., у тому числі: 

• Одноразові витрати в перший день виробництва становлять  65% 
• Одноденні витрати з незавершеного виробництва  25 тис. грн 

• Тривалість виробничого циклу  18 днів 

 

Задача2 
Визначити обліковий та чистий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними:  

• Вартість товарної продукції у звітному періоді   9800тис. грн. 

• Залишки товарної продукції на початок звітного періоду 150 тис.грн. 
• Залишки товарної продукції на кінець звітного періоду     85 тис. грн. 

• Собівартість реалізованої продукції     5000 тис. грн. 

• Ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання 45тис.грн. 
• Залишкова вартість обладнання           30 тис.грн. 

• Надходження боргів, списаних раніше як безнадійні         18тис.грн. 

• Збитки від пожежі              14тис.грн. 

• Середньорічна вартість основних виробничих фондів       850тис.грн. 
• Середньорічна вартість оборотних коштів        280тис.грн. 

ТЕСТИ 

1) Назвіть принципи побудови системи 
оподаткування: 

а)     обов'язковість; 
б)     єдиний підхід; 

в)     економічна обґрунтованість; 

г)     простота; 

д)     самофінансування. 

2) Дайте правильне визначення 

податку: 

а)     обов'язковий платіж до бюджету, який здійснюється 

платником податку відповідно до законодавчих актів; 

б)     гроші, які тимчасово надходять на рахунок бюджетної 
установи на зберігання; 

в)     частина заново створеної вартості; 

г)     кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

3  Які напрямки розміщення оборотних 
коштів можна віднести до 

середньоліквідних активів? 

А) Товари відвантажені; 

Б) матеріальні оборотні кошти; 

В) дебіторська заборгованість; 

Г) цінні папери; 

Д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

4.Дайте правильне визначення грошових 
фондів: 

1)  гроші у русі; 
2)  частина грошових коштів, які мають цільове спрямування; 

3)  грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств; 

4)  фінансовий результат діяльності підприємств; 
5)  сплачений податок на прибуток. 

5. Знайдіть правильне визначення 

чистого прибутку підприємства: 

а)  балансовий прибуток після сплати податку на 

прибуток і заземлю; 

б)  прибуток від реалізації продукції; 
в)  прибуток, що залишився в розпорядженні 

підприємства після його використання для погашення 

банківського кредиту; 

г)  прибуток, що залишився в розпорядженні 
підприємства після сплати штрафів за рахунок прибутку. 
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ВАРІАНТ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

3. Необхідність і значення фінансового стану підприємств. 

4. Методи розрахунку прибутку від реалізації 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Задача1  
Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ)  за такими даними: 

Назва виробів  Залишки на 

початок року, 
шт 

Очікуваний 

обсяг 
товарної 

продукції  

Залишки 

накінець  
року, шт 

Собівартість 

одиниці 
продукції, грн  

Рентабель

ність  
продукції,

% 

А 352 3690 458 320 36 

Б 562 2568 365 152 10 

В 350 4000 152 454 25 

 

Задача 2 

Визначити величину скорочення тривалості одного обороту та коефіцієнт ефективності використання 
оборотних коштів за такими даними: 

• Собівартість реалізованої продукції в базисному році 600 тис.грн 

• Рентабельність продукції 17 % 

• Середні залишки оборотних коштів у базисному році    15 тис. грн 
• Збільшення реалізованої продукції у звітному році 12 % 

• Збільшення прибутку у звітному році 15 % 

 

ТЕСТИ 

1)Що є джерелом сплати до 

бюджету податку на 

додану вартість? 

а)     Балансовий прибуток підприємства; 

б)     виручка від реалізації продукції; 

в)     прибуток підприємства; 
г)     чистий прибуток; 

д)     собівартість продукції. 

2)Які непрямі податки 
встановлюються у вигляді 

надбавок до цін або 

тарифів? 

а)     Податок на прибуток; 
б)     податок на додану вартість; 

в)     прибутковий податок; 

г)     акцизний збір; 

д)     комунальний податок. 

3)  Які напрямки розміщення 

оборотних коштів можна 

віднести до високоліквідних 
активів? 

А) Матеріальні оборотні активи; 

Б) цінні папери; 

В) товари відвантажені; 

Г) дебіторська заборгованість; 

Д) гроші на банківських рахунках і в касі підприємства. 

4.   Чистий дохід (виручка)  — 

це: 

а)  виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі податки і збори; 

б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

в)  виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої 
продукції; 

г)  виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції. 

5. Факторинг — це: а)  передача права стягнення дебіторської заборгованості іншій особі 

на узгоджених умовах; 
б)  передача права стягнення кредиторської заборгованості іншій 

особі на узгоджених умовах; 

в)  передача права стягнення боргів іншій особі на узгоджених 
умовах. 
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ВАРІАНТ 3 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

5. Показники, які використовуються в процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності 

6. Сутність і методи обчислення рентабельності 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати до бюджету, податок 
на додану вартість, виручку від реалізації підакцизного товару з ПДВ, рентабельність виробу за такими 

даними: 

• Собівартість підакцизного виробу 170 грн 
• Прибуток 30 грн 

• Ставка акцизного збору 10 % 

• Ставка ПДВ 20% 

 

Задача 2 

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними: 

•Виробнича собівартість виробу : 480 грн., у тому числі: 
• Одноразові витрати в перший день виробництва становлять  75 % 

• Одноденні витрати з незавершеного виробництва  16 тис. грн 

• Тривалість виробничого циклу  25 днів 

 

ТЕСТИ 

1)Як ви вважаєте, від яких 

чинників залежить сума податку 
на прибуток підприємства? 

а)   Оподаткованого прибутку і ставки податку; 

б)    чистого прибутку і ставки податку; 
в)    загального прибутку; 

г)   фонду заробітної плати; 

д)    тільки ставки податку. 

2)  До яких наслідків призводить 
прискорення обертання оборотних 

коштів? 

А) до абсолютного їх вивільнення з обороту; 

Б) до відносного їх вивільнення з обороту; 

В) до зростання іммобілізації оборотних коштів; 

Г) до збільшення потреби в оборотних коштах; 

Д) до збільшення обсягів позичкового і залученого 
капіталу. 

3) Які показники характеризують 

майновий стан підприємства? 

а)   коефіцієнт зносу основних засобів; 

б) головний показник прибутковості; 

в) коефіцієнт покриття запасів; 

г) коефіцієнт критичної оцінки; 

д)   сума господарських коштів, яка є в розпорядженні 
підприємства. 

4). Назвіть, що не входить до 

складу балансового прибутку 
підприємства: 

а)  прибуток від реалізації товарної продукції; 

б)  сума отриманих штрафів від інших суб'єктів господарювання; 
в)  відсотки нараховані на депозитному рахунку підприємства 

банку; 

г)  надходження боргів, списаних раніше як безнадійні; 

д)  кредиторська заборгованість перед державними підприєм-
ствами, щодо якої минув термін позивної давності. 

5). Нематеріальний актив — це: а)  об'єкти інтелектуальної власності, в тому числі 

промислової власності; 
б)  оборотні активи у будь-якому вигляді; 

в)  грошові кошти. 
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ВАРІАНТ 4 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
7. Оцінка фінансової стійкості. 

8. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Визначити митну вартість підакцизного товару з податками і зборами та суму акцизного збору для 

сплати до бюджету за такими даними: 

• Митна вартість товару 520 грн 
• Митні та комісійні збори 54 грн 

• Ставка ввізного мита 20 % 

• Ставка акцизного збору з обороту 12% 

Задача 2 

Здійснити порядок розрахунку сукупного нормативу економічним методом 

Вихідні дані: 
№ Показник Дані 

1  Напочаток запланованого року — усього, тис. грн. 2200,0 

2 У тому числі: а)  за оборотними активами, що змінюються при зміні обсягу виробництва, тис, 

грн.  

б) за оборотними активами, що не змінюються прямо пропорційно зміні обсягу виробництва, 
тис. грн. 

 

1900,0  

 
300.0 

3 Приріст обсягів виробництва у запланованому році, % 10,0 

4 Прискорення обігу оборотних активів у запланованому році, % 2,0 

5 Норматив за оборотними активами, що залежать від зміни обсягів виробництва, тис. гри.  

6 Норматив за оборотними активами, що не змінюються при зміні обсягів виробництва, тис. гри.  

7 Сукупний норматив на запланований рік без урахування прискорення обігу оборотних активів, 

тис, гри. 

 

8 Сукупний норматив на запланований рік, скоригований на прискорення обігу оборотних активів 

у запланованому році, тис. гри. 

 

ТЕСТИ 

1)Які податки 
відносять на 

витрати 

виробництва? 

а)    Збір на обов'язкове пенсійне страхування; 
б)    акцизний збір; 

в)    податок на додану вартість; 

г)    комунальний податок; 
д)    податок на прибуток. 

2)  Показники 

ефективності 

використання 
оборотних коштів — 

це: 

А) фондовіддача; 

Б) фондомісткість; 

В) коефіцієнт обертання; 

Г) коефіцієнт ефективності; 

Д) коефіцієнт завантаження. 

3) До якої групи 

показників 
належить показник 

маневреності 

власного капіталу? 

а)  До показників прибутковості; 

б)  до показників фінансової стійкості; 

в)  до показників ліквідності; 

г)  до показників майнового стану; 

д) до показників ділової активності підприємства. 

4.  Реінвестиція — це: а)  господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів, 

нематеріальних активів, корпоративних прав та цінних паперів в обмін на кошти або 

майно; 

б)  господарська операція, яка передбачає придбання основних фондів цінних 

паперів в обмін на кошти; 

в)  господарська операція, яка передбачає здійснення капітальних або 

фінансових інвестицій за рахунок доходу, отриманого від інвестиційних операцій. 

5)Назвіть джерело 

формування фінансових 
ресурсів підприємства, 

яке належить до фон-дів 

1) інвестиційний фонд; 

2) факторинг; 
3) фонд споживання; 

4) фонд для виплати дивідендів; 
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позичених коштів 5) інноваційний фонд. 

 

ВАРІАНТ 5 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
6. Класифікація і принципи організація оборотних коштів 

7. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Визначити суму єдиного соціального внеску до Державного пенсійного фонду , якщо витрати на 
основну заробітну плату підприємства склали 340 тис. грн, на додаткову — 110 тис. грн. 

 

Задача 2 

Визначити обліковий та чистий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними:  
• Вартість товарної продукції у звітному періоді   3500 тис. грн. 

• Залишки товарної продукції на початок звітного періоду 230тис.грн. 

• Залишки товарної продукції на кінець звітного періоду     85 тис. грн. 
• Собівартість реалізованої продукції     940 тис. грн. 

• Ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання 45тис.грн. 

• Залишкова вартість обладнання           30 тис.грн. 
• Надходження боргів, списаних раніше як безнадійні         18тис.грн. 

• Збитки від пожежі              14тис.грн. 

• Середньорічна вартість основних виробничих фондів       650тис.грн. 

• Середньорічна вартість оборотних коштів        280тис.грн. 

ТЕСТИ 

1)Який з елементів оподаткуван-

ня забезпечує якнайбільшу 
можливість реалізації регулюючої 

функції податків? 

а)    Визначення об'єкта оподаткування; 

б)     визначення джерела сплати податків; 
в)     встановлення величини ставок податків; 

г)     встановлення термінів сплати податків. 

2)  Яким чином визначається 

стан оборотних коштів? 

А) Наявністю оборотних коштів на певну дату; 

Б) порівнянням фактичної наявності оборотних коштів із нормативом; 

В) порівнянням фактичної наявності оборотних коштів на певні дати; 

Г) браком власних оборотних коштів; 

Д) надлишком власних оборотних коштів. 

3) Які показники, на вашу 

думку, впливають на 
фінансовий стан 

підприємства? 

а)  Прибутковість підприємства; 

б)  платоспроможність; 

в)  собівартість продукції; 

г)  ліквідність; 

д)  чисельність працівників. 

4. Укажіть правильне 

визначення терміна 
"вексель": 

а) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату 

рахунків постачальника; 
б)  письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його 

власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін; 

в)  форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта 
повинен здійснити платіж; 

г)  комбінований документ, який містить вимогу постачальника і 

доручення платника; 
д)  немає правильної відповіді. 

5.  Звичайна діяльність 

підприємств поділяється на: 

а)  операційну, інвестиційну та фінансову; 

б)  операційну та інвестиційну; 

в)  операційну та фінансову; 
г)  інвестиційну та фінансову. 
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ВАРІАНТ 6 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
8. Санація шляхом реорганізації. 

9. Проведення касових операцій 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Визначити вільну відпускну ціну продукції підприємства (з ПДВ) , а також суму ПДВ, що має 

сплатити підприємство до бюджету за такими даними: 
•Витрати підприємства на сировину та матеріали (з ПДВ) 540 тис. грн. 

• Інші витрати на виробництво продукції   310 тис. грн 

•Рентабельність виробництва 18 % 
•Ставка ПДВ  20% 

Задача 2 

Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по підприємству та приріст (нестачу)  
нормативу власних оборотних коштів за такими даними: 

• Витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі планового року    

   5720 тис. грн 

Витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі планового року,     
 5850 тис. грн.,   в тому числі: 

• Сировина і основні матеріали 180 тис. грн 

• Допоміжні матеріали 270 тис.грн. 
Норма запасу: 

• Сировина і основні матеріали 16 днів 

• Допоміжні матеріали 7 днів 

• Готова продукція 6 днів 
• Тривалість виробничого циклу (з урахуванням коефіцієнта зросту витрат)   8днів 

• Норматив власних оборотних коштів за іншими статтями на плановий рік  430 тис.грн 

• Загальний норматив власних оборотних коштів у звітному році 1120 тис.грн 

ТЕСТИ 

1)За яке порушення податкового 

законодавства встановлено 

підвищену відповідальність 
платника податків? 

а)   Порушення терміну подання податкової звітності; 

б)   порушення терміну складання податкової декларації; 

в)    приховування об'єкта оподаткування; 
г)    несвоєчасне перерахування податку до бюджету; 

д)    порушення терміну подання платіжного доручення на 

сплату податку до бюджету. 

2)  Які джерела формування 

оборотних коштів можна віднести 

до власних і прирівняних до них? 

А) Сума статутного капіталу; 

Б) кредиторська прострочена заборгованість; 

В) сума статутного капіталу, що зменшена на суму 

залишкової вартості основних фондів і збільшена на суму 
нерозподіленого прибутку; 

Г) сума сталих пасивів; 

Д) прибуток підприємства. 

3) Які з наведених показників, на 
вашу думку, не належать до 

показників ліквідності та 

платоспроможності? 

а)  Коефіцієнт покриття загальний; 

б)  коефіцієнт швидкої ліквідності; 

в)  рентабельність акції; 

г) коефіцієнт автономії; 

д)  чисельність працівників. 

4 Собівартість продукції — це: а)  витрати праці на виробництво і реалізацію продукції; 
б)  витрати підприємства на виробництво і реалізацію 

продукції; 

в)  витрати на придбання виробничих запасів. 

5. Валовий дохід (виручка)  від 

реалізації продукції, робіт, послуг 

— це: 

а)  грошовий вираз заново створеної вартості; 
б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

г)  виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори; 

д)  всі відповіді вірні. 
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ВАРІАНТ 7 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

10. Банківське кредитування підприємств. 

11. ......................................................................................... Зміст та завдання управління фінансами 

підприємств 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

 Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за такими даними: 

•Виробнича собівартість виробу : 480 грн., у тому числі: 

• Одноразові витрати в перший день виробництва становлять  75 % 

• Одноденні витрати з незавершеного виробництва  16 тис. грн 

• Тривалість виробничого циклу  25 днів 
 

Задача 2 

Визначити обліковий та чистий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними: 

• Вартість товарної продукції у звітному періоді   3500 тис. грн. 
• Залишки товарної продукції на початок звітного періоду 230тис.грн. 

• Залишки товарної продукції на кінець звітного періоду     85 тис. грн. 

• Собівартість реалізованої продукції     940 тис. грн. 
• Ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання 45тис.грн. 

• Залишкова вартість обладнання           30 тис.грн. 

• Надходження боргів, списаних раніше як безнадійні         18тис.грн. 
• Збитки від пожежі              14тис.грн. 

• Середньорічна вартість основних виробничих фондів       650тис.грн. 

• Середньорічна вартість оборотних коштів        280тис.грн. 

 

 

ТЕСТИ 

1)Знайдіть правильне 
визначення податкової 

системи: 

а)    сукупність податків, що їх встановлює держава; 
б)    сукупність зборів, що їх встановлює держава; 

в)    сукупність податків і зборів, що їх встановлює держава; 

г)    сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних 

рівнів, а також до державних цільових фондів; 
д)    сукупність обов'язкових платежів до бюджетів різних 

рівнів, а також до державних цільових фондів, що стягуються в 

установленому законами порядку. 

2)  Які показники треба 

використовувати для 

визначення потреби в 

оборотних коштах 
економічним методом? 

А) Середні залишки оборотних коштів на початок планового 

року; 

Б) зміни в обсязі виробництва продукції; 

В) розмір "виробничого" нормативу на початок планового року; 

Г) розмір "невиробничого" нормативу на початок планового 
року; 

3) Які показники, на вашу думку, 

впливають на фінансовий стан 
підприємства? 

а)  Прибутковість підприємства; 

б)  платоспроможність; 

в)  собівартість продукції; 

г)  ліквідність; 

д)  чисельність працівників. 

4. Норма амортизації — 

це: 

а)  поступове погашення вартості основних фондів 

перенесенням її на собівартість виготовленої продукції. 
б)  процент річних відрахувань від балансової вартості; 

в)  втрата частини вартості основних фондів під впливом 

НТП 

5. Матеріальний актив — це: а)  основні фонди; 
б)  ресурси підприємства; 

в)  основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді. 
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ВАРІАНТ 8 

 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

12. Умови та порядок отримання банківського кредиту. 

13. Безготівкові й готівкові розрахунки 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Визначити суму податкового зобов'язання (податкового кредиту)  

Вихідні дані: 
За звітний місяць на підприємстві відбулися наступні господарські операції': 

1.   Придбано товару на суму 75000 (в т.ч. ПДВ) . 

2.   Продано товару на суму 21000 (в т.ч. ПДВ) . 
3.  Реалізовано продукції на суму 58100 (без ПДВ) . 

4.   Придбано товарно-матеріальних цінностей для основного виробішцтва— 7200 грн. (в т.ч. ПДВ) . 

 

Задача 2 

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ)  за такими даними: 

Назва 

виробів  

Залишки 

на 
початок 

року, шт 

Очікуваний 

обсяг 
товарної 

продукції  

Залишки 

на 
кінець  

року, 

шт 

Собівартість 

одиниці 
продукції, 

грн 

Рентабельність  

продукції,% 

А 120 3500 180 230 26 

Б 180 2600 380 290 18 

В 510 1900 190 350 11 

ТЕСТИ 

1)Назвіть принципи побудови 
системи оподаткування, що з ними 

безпосередньо пов'язана регулююча 

функція податків: 

а)     соціальна справедливість; 
б)     недопущення податкової дискримінації; 

в)     рівномірність сплати податків; 

г)     обов'язковість сплати податків; 

д)     стимулювання підприємницької діяльності. 

2)  Які показники необхідні для 

нормування оборотних коштів у 

запасах готової продукції? 

А) Норма запасу оборотних коштів щодо готової 

продукції; 

Б) одноденний випуск продукції в IV кв. планового 

року за виробничою собівартістю; 

    В) середні залишки оборотних коштів на початок 

планового року; 

Г) випуск товарної продукції у плановому році; 

Д) коефіцієнт зростання витрат. 

3) Щоб мати думку про фінансове 

положення підприємства у визначений 

момент часу, необхідно вивчити його: 

а)   рекламний проспект; 

б)   балансовий звіт; 

в)  фінансовий план; 

г)   платіжний календар; 

д)   бізнес-план. 

4.  Назвіть фактори, що не впливають 

на обсяг прибутку від реалізації 

товарної продукції: 

а) зниження собівартості товарної продукції; 

б)  зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань; 

в)  підвищення ставок акцизного збору; 
г)  скорочення залишав нереалізованої продукції на кінець 

року; д)  зниження ставки ПДВ на продукцію підприємства 

та збільшення обсягу виробництва товарної продукції; 

5 Знайдіть правильне визначення 
економічної сутності рентабельності: 

а)  абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 
б)  абсолютна сума отриманого валового прибутку; 

в)  рівень дохідності підприємства; 

г)  прибутковість продукції; 
д)  перевищення виручки від реалізації продукції над її 

собівартістю. 
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ВАРІАНТ 9 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

14. Фінансові джерела санації. 

15. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ)  за такими даними: 
Назва 
виробів 

Залишки 
на 

початок 

року, шт 

Очікуваний 
обсяг 

товарної 

продукції 

Залишки 
накінець  

року, шт 

Собівартість 
одиниці 

продукції, 

грн  

Рентабельність  
продукції,% 

А 156 1524 452 452 21 

Б 362 2652 632 125 32 

В 485 1423 412 256 14 

 

Задача 2 
Розрахувати норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів з урахуванням змін, приріст (нестачу)  

нормативу оборотних коштів за такими даними: 

• Витрати на сировину і матеріали за рік  350 тис. грн 

• Частка цих витрат у IV кварталі 30 % 
• Норма запасу 28 днів  

• Передбачається в плановому році: 

• Зменшити норму запасу оборотних коштів на 2 дні 
• Збільшити денні витрати на оборотні кошти на    1,5 тис. грн 

ТЕСТИ 

13. Назвіть надходження коштів, які не 

включаються до складу валового доходу 
платника податку на прибуток: 

а)     дохід від реалізації цінних паперів; 

б)     дохід від надання фінансових послуг; 
в)     сума ПДВ, отриманого в складі ціни реалізації 

продукції; 

г)     сума невикористаної частини коштів, що 
повертаються зі страхового резерву; 

д)     дохід від операції лізингу. 

16)  За допомогою яких показників 

можна визначити потребу підприємств 
у оборотних коштах у незавершеному 

виробництві? 

А) Тривалість виробничого циклу; 

Б) кількість продукції, що випускається; 

В) одноденні витрати в незавершеному виробництві за 

планом на IV кв. за виробничою собівартістю; 

Г) коефіцієнт зростання витрат; 

Д) виручка від реалізації 

17.  Як визначається коефіцієнт 

платоспроможності? 

а) Відношенням власного капіталу до загальних 
зобов'язань підприємства; 

б) відношенням прибутку до собівартості продукції; 

в) відношенням прибутку до фонду заробітної плати; 

г) відношенням виручки від реалізації продукції до 
собівартості продукції; 

д) відношенням виручки від реалізації до обсягу готової 

продукції. 

4. Які, на вашу думку, джерела 

формування фінансових ресурсів 

підприємства належать до 

фондів власних засобів? 

1)     Статутний фонд; 

2)     факторинг; 

3)     комерційний кредит; 
4)     собівартість продукції;  

 5)     прибуток. 

5 Облігація — цінний папір, який: а)  дає право на частку прибутку; 

б)  свідчить про надання позики і гаситься за 

номіналом; 
в)  свідчить про надання комерційного кредиту. 
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ВАРІАНТ  10 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
5. Розрахунок нормативу обігових коштів економічним методом. 

6. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Обчислити суму податку з доходів фізичних осіб.  

Вихідні дані: 
За звітний місяць робітнику нарахована заробітна плата за основним місцем роботи в розмірі  3 775 

грн. та премія за результати роботи за основним місцем працевлаштування —1 120 гри., крім цього 

робітник працює за сумісництвом, заробітна плата за яким становить 1050 грн. 

 

Задача 2 

Визначити обліковий прибуток (до оподаткування) , чистий прибуток і розподілити його, 
рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 1560 тис.грн 

• Собівартість реалізованої продукції  900 тис. грн 

• Прибуток від позареалізаційних операцій     45 тис. грн. 
• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій  145 тис.грн 

• Збитки від надзвичайних ситуацій   12 тис. грн. 

• Витрати на збут       65 тис.грн 
Відрахування від чистого прибутку: 

• На виплату засновникам 25% 

• В резервний фонд 15 % 

• Інші виплати 60% 

ТЕСТИ 

7. Назвіть витрати, що не 

включаються до складу 
валових витрат виробництва і 

обігу платником податку на 

прибуток для обчислення 

оподаткованого прибутку: 

а)    суми коштів, внесених до страхових резервів; 

б)     збір на обов'язкове соціальне страхування; 
в) витрати на утримання об'єктів соціальної інфраструктури, 

підприємства; 

г)     виплата дивідендів; 

д)     витрати підприємства на придбання ліцензій для ведення 
господарської діяльності. 

15)  Відповідно до чого 

здійснюється планування 
оборотних коштів? 

А) До кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби; 

Б) до виробничої програми; 

В) до бізнес-плану; 

Г) до обсягу реалізації продукції; 

Д) до планового прибутку. 

2) Що характеризує рівень 

фінансової стійкості 

підприємства? 

а)  Відносини між позиковими і власними коштами; 

б)  рівень отриманого прибутку; 

в)  відношення прибутку до собівартості продукції; 

г)  відношення балансового прибутку до середньорічної вартості 

основних фондів і  нормативних оборотних коштів; 

д)   рентабельність акції. 

4.  Резиденти — це: а)  суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та 
здійснюють свою діяльність на території України відповідно до її 

законодавства; 

б)  суб'єкти  підприємницької діяльності,  які здійснюють свою 
діяльність на території України відповідно до її законодавства; 

в)  суб'єкти підприємницької діяльності, які створені та 

здійснюють свою діяльність на території України. 

5.Капітал — це фінансові 
ресурси, спрямовані на: 

1)  споживання; 
2)  розвиток суб'єктів невиробничої сфери; 

3)  створення резервного фонду; 

4)  розвиток виробничо-торговельного процесу; 
5)  сплату податків. 
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ВАРІАНТ   11 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
8. Нормування обігових коштів у незавершеному виробництві і витрат майбутніх періодів. 

9. ................................................................................................... Основи організації фінансів підприємств 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 

Визначити обліковий та чистий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними:  

• Вартість товарної продукції у звітному періоді   3500 тис. грн. 
• Залишки товарної продукції на початок звітного періоду 230тис.грн. 

• Залишки товарної продукції на кінець звітного періоду     85 тис. грн. 

• Собівартість реалізованої продукції     940 тис. грн. 
• Ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання 45тис.грн. 

• Залишкова вартість обладнання           30 тис.грн. 

• Надходження боргів, списаних раніше як безнадійні         18тис.грн. 
• Збитки від пожежі              14тис.грн. 

• Середньорічна вартість основних виробничих фондів       650тис.грн. 

• Середньорічна вартість оборотних коштів        280тис.грн. 

 

Задача 2 

Розрахувати показники ефективності обігових коштів і дати їм оцінку. 

Вихідні дані: 
Виручка від реалізації за рік зросла з 73,9 тис. грн. до 87,21 тис. грн. Середній залишок обігових 

коштів збільшився з 4,44 гне. грн. до 3,77 тис. грн. 

ТЕСТИ 

1. Джерела сплати податку 
на прибуток — це: 

а)    собівартість продукції; 
б)    балансовий прибуток; 

в)    чистий прибуток; 

г)    виручка від реалізації продукції; 
д)    податковий кредит. 

2)  Принципи організації 

оборотних коштів — це: 

А) самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними 

коштами; 

Б) визначення планової потреби в оборотних коштах та їх 
розміщення за окремими елементами й підрозділами; 

В) коригування розрахункових і чинних нормативів із 

урахуванням вимог господарювання, що постійно змінюються; 

Г) наявність раціональної системи фінансування оборотних 
коштів; 

Д) контроль за раціональним розміщенням і використанням 

оборотних коштів. 

3) Які показники, на вашу думку, 
впливають на фінансовий стан 

підприємства? 

а)  Прибутковість підприємства; 

б)  платоспроможність; 

в)  собівартість продукції; 

г)  ліквідність; 

д)  чисельність працівників. 

4 Знайдіть правильне визначення 
економічної сутності прибутку. 

а)  прибуток—це частина реалізованого додаткового продукту; 
б)  прибуток—це частина реалізованого необхідного продукту; 

в)  прибуток — це фінансовий результат основної діяльності 

підприємства; 
г)  прибуток—це фінансовий результат основної та інших видів 

діяльності підприємства; 

д) прибуток—це кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

5 Фінансові ресурси це: а)  грошові нагромадження і доходи; 
б)  валовий внутрішній продукт; 

в)  виражена в грошах частина національного доходу; 

г)  складова фінансового механізму; 
д)  показники використання фондів грошових коштів; 



22 

 

є)  ваш варіант відповіді. 

ВАРІАНТ  12 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

2. Необхідність та порядок проведення санаційного аудиту. 
3. .................................................................................................... Фонди грошових засобів та фінансові 

ресурси 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

Задача1 
Визначити фінансовий стан підприємства за допомогою показників ліквідності та 

платоспроможності на основі даних балансу підприємства: 

№ 
п.п. 

Показник На кінець року 

1 Оборотні активи (II р. активу балансу) , в т.ч.: 4500 

 • виробничі запаси; 2200 

 • грошові кошти та їх еквіваленти; 1020 

 • ліквідні цінні папери 80 

2 Довгострокові зобов'язання 1560 

3 Поточні короткострокові зобов'язання 2300 

4 Власний капітал 3750 

Задача 2 

Визначити обліковий прибуток (до оподаткування) , чистий прибуток і розподілити його, 
рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 2560 тис.грн 

• Собівартість реалізованої продукції  1450 тис. грн 

• Прибуток від позареалізаційних операцій     62 тис. грн. 
• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій  35 тис.грн 

• Збитки від надзвичайних ситуацій   41 тис. грн. 

• Витрати на збут       21 тис.грн 
Відрахування від чистого прибутку: 

• На виплату засновникам 30% 

• В резервний фонд 20 % 
• Інші виплати 50% 

ТЕСТИ 

1)Назвіть показники, 

які будуть 
використані для 

обчислення суми 

податку на прибуток: 

а)     балансовий прибуток; 

б)     чистий прибуток; 
в)    сума валових витрат виробництва та обігу; 

г)     сума нарахованих амортизаційних відрахувань; 

д)     скоригований валовий дохід. 

2)  Принципи 
організації 

оборотних 

коштів — це: 

А) самостійність у розпорядженні та управлінні оборотними коштами; 

Б) визначення планової потреби в оборотних коштах та їх розміщення за 

окремими елементами й підрозділами; 

В) коригування розрахункових і чинних нормативів із урахуванням вимог 

господарювання, що постійно змінюються; 

Г) наявність раціональної системи фінансування оборотних коштів; 

Д) контроль за раціональним розміщенням і використанням оборотних коштів. 

3) Коефіцієнт 

автономії 
(незалежності)  

визначається як 

відношення: 

а) позикових і власних коштів; 

б) продажу і матеріальних запасів; 

в)   власних оборотних коштів і майна підприємства; 

г) поточних пасивів і зобов'язань перед акціонерами; 

д)   запасів та витрат і активів. 

4. Переказний 

акредитив — це: 

а)  коли платіж постачальнику гарантує банк; 

б)  коли передбачається депонування коштів; 
в) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати платіж 

третій особі; 

г)  немає правильної відповіді. 

5. Валовий дохід 

(виручка)  від реалізації 

а)  грошовий вираз заново створеної вартості; 

б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 



23 

 

продукції, робіт, послуг 

— це: 

г)  виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори; 

д)  всі відповіді вірні. 

ВАРІАНТ   13 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
4. Вплив розміщення обігових коштів на фінансовий стан підприємства. 

5. ..................................................................................... Функції фінансів підприємства 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 

Задача1 
Визначити показники, які характеризують структуру основних виробничих фондів за такими даними: 

• Вартість основних виробничих фондів на початок року 4000 тис. грн 

• У жовтні введено в дію основних виробничих  фондів на суму 50 тис. грн 

• У листопаді списано основних виробничих фондів на суму 28 тис. грн 

 

Задача 2 

Розрахувати показники ефективності використання обігових коштів. Зробити висновки.  
Вихідні дані: 

Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг 7500 грн. Середні залишки нормованих обігових 

коштів-3500грн. Прибуток від реалізації продукції— 1900 грн. 

 

ТЕСТИ 

1)Назвіть об'єкт оподаткування 

для обчислення ПДВ на вироблену 
продукцію: 

а)   собівартість продукції; 

б)    вартість продукції в оптових цінах; 
в)  відпускна ціна, включаючи акцизний збір; 

г)  відпускна ціна, включаючи акцизний збір і ПДВ; 

д)   прибуток від реалізації продукції. 

2)  Яка частина оборотних коштів 
обслуговує сферу обігу? 

А) Готова продукція на складі; 

Б) готова продукція, грошові кошти й кошти у 

розрахунках; 

В) кошти на рахунках у банках і касі, у розрахунках, 
дебіторська заборгованість; 

Г) готова продукція, що відвантажена; 

Д) готова продукція на складі і та, що відвантажена. 

3) Які показники, на вашу думку, 

впливають на фінансовий стан 

підприємства? 

а)  Прибутковість підприємства; 

б)  платоспроможність; 

в)  собівартість продукції; 

г)  ліквідність; 

д)  чисельність працівників. 

4 Назвіть фактори, що не впливають 
на обсяг прибутку від реалізації 

товарної продукції: 

а) зниження собівартості товарної продукції; 
б)  зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань; 

в)  підвищення ставок акцизного збору; 

г)  скорочення залишав нереалізованої продукції на кінець 
року; д)  зниження ставки ПДВ на продукцію підприємства та 

збільшення обсягу виробництва товарної продукції; 

5 Знайдіть правильне 

визначення економічної сутності 

рентабельності: 

а)  абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 

б)  абсолютна сума отриманого валового прибутку; 

в)  рівень дохідності підприємства; 
г)  прибутковість продукції; 

д)  перевищення виручки від реалізації продукції над її 

собівартістю. 
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ВАРІАНТ14 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

1. Нормування обігових коштів для створення запасів готової продукції. 

2. Види грошових розрахунків. Собівартість продукції 
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ 

 Задача1.Визначити коефіцієнти рентабельності: коефіцієнт рентабельності всіх активів; 

коефіцієнт рентабельності всього капіталу; коефіцієнт рентабельності реалізації продукції; 

коефіцієнт рентабельності поточних затрат; коефіцієнт рентабельності оборотних активі. 

Вихідні дані: 

1. Загальна вартість чистого прибутку від усіх видів діяльності— 21226 грн. 

2. Середня вартість всіх активів - 18976 грн., оборотних активів—4273грн. 

3. Середня вартість власного капіталу— 120350 грн. 

4. Чистий прибуток від виробничо-комерційної діяльності — 17100 грн. 

5. Загальний об'єм реалізації — 46543 грн. 

6. Середня сума затрат виробництва — 18970 грн 

 

Задача 2 
Визначити суму єдиного соціального внеску до Державного пенсійного фонду , якщо витрати на 

основну заробітну плату підприємства склали 298 тис. грн, на додаткову — 94 тис. грн. 

 

ТЕСТИ 

1)Об'єктом для визначення 

відрахувань на обов'язкове 

державне пенсійне страхування 

є: 

а)   балансовий прибуток підприємства;  

б)  фонд споживання;  

в)  основна й додаткова заробітна плата; 

г)  сума нарахованих дивідендів;  

д)  витрати на оплату праці. 

2)  Що є нестачею власних 

оборотних коштів? 

А) Зменшення матеріальних і фінансових ресурсів 

підприємства в результаті перевищення видатків над 

надходженнями; 

Б) наявність власних оборотних коштів у розмірі, що 

не покриває мінімальну потребу в них для нормальної 

діяльності підприємства; 

В) фінансові ресурси, які вкладаються в оборотні 

фонди і фонди обігу; 

Г) сума боргів на користь підприємства від юридичних 

або фізичних осіб у результаті господарських 

взаємовідносин; 

Д) розмір невиробничого нормативу. 

3)  Які з наведених засобів 

належать до фондів обігу 

підприємства? 

а) Прибуток; 

б) амортизаційні відрахування; 

в) довгостроковий кредит; 

г) кошти на поточному рахунку; 

д) виробничі запаси. 

4. Переказний акредитив — це: а)  коли платіж постачальнику гарантує банк; 
б)  коли передбачається депонування коштів; 

в) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен 

виконати платіж третій особі; 

г)  немає правильної відповіді. 

5. Валовий дохід (виручка)  від 
реалізації продукції, робіт, послуг 

— це: 

а)  грошовий вираз заново створеної вартості; 

б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

г)  виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори; 
д)  всі відповіді вірні. 
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ВАРІАНТ 15 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
1. Поняття і сутність фінансів підприємства  

2. Фінансовіджерелаформуванняоборотнихкоштівпідприємства. 

Практична частина: 

Задача1  
Визначити обліковий та чистий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними:  

• Вартість товарної продукції у звітному періоді   9800тис. грн. 

• Залишки товарної продукції на початок звітного періоду 150 тис.грн. 
• Залишки товарної продукції на кінець звітного періоду     85 тис. грн. 

• Собівартість реалізованої продукції     5000 тис. грн. 

• Ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання 45тис.грн. 

• Залишкова вартість обладнання           30 тис.грн. 
• Надходження боргів, списаних раніше як безнадійні         18тис.грн. 

• Середньорічна вартість основних виробничих фондів       850тис.грн. 

• Середньорічна вартість оборотних коштів        280тис.грн. 
  

Задача 2 

Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн продукції за такими даними: 

• Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді 4320 тис. грн 
• Повна собівартість продукції     2960 тис. грн 

• Планується зниження витрат на 1 грн продукції, що буде реалізована  на 0,07рн 

• Обсяг реалізації продукції в плановому періодів оптових цінах 5060 тис. грн 
Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1. Знайдіть правильне 

визначення економічної 
сутності прибутку. 

а)  прибуток—це частина реалізованого додаткового продукту; 

б)  прибуток—це частина реалізованого необхідного продукту; 
в)  прибуток — це фінансовий результат основної діяльності підприємства; 

г)  прибуток—це фінансовий результат основної та інших видів діяльності 

підприємства; 
д) прибуток—це кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

2. Назвіть основні 

функції фінансів 
підприємств 

1)     розподільча, контрольна; 

2)     розподільча, позикова, контрольна; 

3)     розподільча, контрольна, поточна; 
4)     розподільча, відтворювальна; 

5)     розрахункова, позикова. 

3. Назвіть фактори, 
що не впливають на 

обсяг прибутку від 

реалізації товарної 

продукції: 

а) зниження собівартості товарної продукції; 
б)  зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань; 

в)  підвищення ставок акцизного збору; 

г)  скорочення залишав нереалізованої продукції на кінець року; д)  зниження ставки 

ПДВ на продукцію підприємства та збільшення обсягу виробництва товарної продукції; 

4.Дайте правильне 

визначення грошових 
фондів: 

1)  гроші у русі; 

2)  частина грошових коштів, які мають цільове спрямування; 

3)  грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств; 
4)  фінансовий результат діяльності підприємств; 

5)  сплачений податок на прибуток. 

5.Назвіть джерело 

формування фінансових 
ресурсів підприємства, 

яке належить до 

фондів позичених 
коштів 

1) інвестиційний фонд; 

2) факторинг; 
3) фонд споживання; 

4) фонд для виплати дивідендів; 

5) інноваційний фонд. 
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ВАРІАНТ 16 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
1.Економічна характеристика, склад і класифікаціягрошовихнадходженьпідприємств 

2. Фінансовіджерелаформуванняоборотнихкоштівпідприємства. 

Практична частина: 

Задача1  

Розрахувати суму виручки від реалізації виготовленої продукції та відпускну ціну підакцизного 

товару, якщо: 1. .На виготовлення одиниці товару підприємство витрачає:   

 7500 грн. – витрати на оплату праціробітників, зайнятих у виробництвіпродукції;   

 1675 грн. – відрахування на соціальні заходи (внески до ПФ);  

 430 грн. – амортизаційнівідрахування;  

 12500 грн. – вартістьсировини і основнихматеріалів.  

2. Рентабельність товару – 38% відвиробничоїсобівартості;   

3. Обсягвиготовленихтоварів – 3220 шт.;  

4. Сума акцизного збору – 8%.; 

Підприємство є платником акцизного збору і ПДВ.  

Задача 2 

Визначити обліковий прибуток (до оподаткування) , чистий прибуток і розподілити його, 

рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 4560 тис.грн 
• Собівартість реалізованої продукції  2450 тис. грн 

• Прибуток від позареалізаційних операцій     62 тис. грн. 

• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій  35 тис.грн 
• Збитки від надзвичайних ситуацій   41 тис. грн. 

• Админістративні витрати      21 тис.грн 

Відрахування від чистого прибутку: 

• На виплату засновникам 30% 
• В резервний фонд 20 % 

• Інші виплати 50% 

Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1 Факторинг — 

це: 

а)  передача права стягнення дебіторської заборгованості іншій особі 

на узгоджених умовах; 

б)  передача права стягнення кредиторської заборгованості іншій особі 
на узгоджених умовах; 

в)  передача права стягнення боргів іншій особі на узгоджених умовах. 

2. Що не можна 

віднести до 

суб'єктів фінансових 
відносин? 

1)  підприємства та організації;2)  банківські установи; 

3)  страхові компанії;                                       4)  аудиторські організації.  

5)  грошові фонди; 

3. Назвіть фактори, 

що не впливають на 

обсяг прибутку від 
реалізації товарної 

продукції: 

а) зниження собівартості товарної продукції; 

б)  зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань; 

в)  підвищення ставок акцизного збору; 
г)  скорочення залишав нереалізованої продукції на кінець року; д)  зниження 

ставки ПДВ на продукцію підприємства та збільшення обсягу виробництва 

товарної продукції; 

4. Фінанси — 

це: 

а)  гроші;б)  валовий внутрішній продукт; 

в)  грошові відносини;г)  кредит; 

д)  платіж;є)   ваш варіант відповіді. 

5. Знайдіть 
правильне визначення 

чистого прибутку 

підприємства: 

а)  балансовий прибуток після сплати податку на прибуток і заземлю; 
б)  прибуток від реалізації продукції; 

в)  прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після його 

використання для погашення банківського кредиту; 
г)  прибуток, що залишився в розпорядженні підприємства після сплати 

штрафів за рахунок прибутку. 
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ВАРІАНТ 17 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
1. Ціноутворення на підприємстві 

2. .Фінансовастратегіяпідприємства. 

Практична частина: 

Задача1  

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ)  за такими даними: 

Назва 
виробів  

Залишки 
на 

початок 

року, шт 

Очікуваний 
обсяг 

товар-ної 

продукції  

Залишки 
на 

кінець  

року, 

шт 

Собівартість 
одиниці 

продукції, 

грн 

Рентабельність  
продукції,% 

А 120 3500 180 230 26 

Б 180 2600 380 290 18 

В 510 1900 190 350 11 

Задача 2 
Визначити величину грошових надходжень, величину доходу від усіх видів діяльності підприємства, , 

прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах з ПДВ 32400 тис. грн 

•Собівартість реалізованої продукції, 16200 тис. грн.,     
• Дохід від реалізації цінних паперів 15 тис. грн 

• Дохід від здачі майна в оренду 65 тис. грн 

• Позареалізаційні витрати (штрафи, пені)   12 тис. грн 
Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1. Знайдіть 

правильне визначення 
економічної 

сутності прибутку. 

а)  прибуток—це частина реалізованого додаткового продукту; 

б)  прибуток—це частина реалізованого необхідного продукту; 
в)  прибуток — це фінансовий результат основної діяльності підприємства; 

г)  прибуток—це фінансовий результат основної та інших видів діяльності 

підприємства; 
д) прибуток—це кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

2. Назвіть, що не 

входить до складу 
балансового 

прибутку 

підприємства: 

а)  прибуток від реалізації товарної продукції; 

б)  сума отриманих штрафів від інших суб'єктів господарювання; 
в)  відсотки нараховані на депозитному рахунку підприємства банку; 

г)  надходження боргів, списаних раніше як безнадійні; 

д)  кредиторська заборгованість перед державними підприємствами, щодо якої минув 
термін позивної давності. 

3. Назвіть фактори, 

що не впливають на 

обсяг прибутку від 

реалізації товарної 
продукції: 

а) зниження собівартості товарної продукції; 

б)  зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань; 

в)  підвищення ставок акцизного збору; 

г)  скорочення залишав нереалізованої продукції на кінець року; д)  зниження ставки 
ПДВ на продукцію підприємства та збільшення обсягу виробництва товарної 

продукції; 

4. Знайдіть 
правильне визначення 

економічної сутності 

рентабельності: 

а)  абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 
б)  абсолютна сума отриманого валового прибутку; 

в)  рівень дохідності підприємства; 

г)  прибутковість продукції; 

д)  перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю. 

5. Укажіть 

правильне визначення 

терміна 
"акредитив": 

а) форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта 

повинен    здійснити платіж третій особі; 

б)  розрахунковий документ з дорученням однієї кредитної установи іншій 
здійснити  оплату за рахунок спеціально задепонованих коштів; 

в)  розрахунковий документ, що містить доручення чекодавця банкові 

стосовно   здійснення платежу; 

г)  розрахунковий документ, що містить вимогу постачальника та доручення 
платника; 

д)  немає правильної відповіді. 
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ВАРІАНТ 18 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

1. Характеристика форм безготівкових розрахунків 

2. Розрахунокзагальної потреби в оборотних коштах підприємства. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 

Задача1  

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ)  за такими даними: 

Назва 

виробів  

Залишки 

на 
початок 

року, шт 

Очікуваний 

обсяг 
товарної 

продукції  

Залишки 

накінець  
року, 

шт 

Собівартість 

одиниці 
продукції, 

грн 

Рентабельність  

продукції,% 

А 111 2670 222 129 20 

Б 234 1534 762 244 33 

В 314 2943 466 273 17 

 

Задача 2 

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати до 
бюджету, податок на додану вартість, виручку від реалізації підакцизного товару з ПДВ, 

рентабельність виробу за такими даними: 

Собівартість підакцизного виробу  158 грн 
Прибуток 33% грн 

Ставка акцизного збору 12 % 

Ставка ПДВ 20 % 

Реалізовано виробів 472  
Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1. Переказний акредитив 

— це: 

а)  коли платіж постачальнику гарантує банк; 

б)  коли передбачається депонування коштів; 
в) коли банк-емітент на доручення свого клієнта повинен виконати 

платіж третій особі; 

г)  немає правильної відповіді. 

2. Валовий дохід (виручка)  
від реалізації продукції, 

робіт, послуг — це: 

а)  грошовий вираз заново створеної вартості; 

б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

г)  виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори; 

д)  всі відповіді вірні. 

3.Назвіть джерело 
формування фінансових 

ресурсів підприємства, 

яке належить до фондів 

позичених коштів 

1) інвестиційний фонд; 

2) факторинг; 

3) фонд споживання; 
4) фонд для виплати дивідендів; 

5) інноваційний фонд. 

4   Чистий дохід (виручка)  

— це: 

а)  виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі податки і збори; 
б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

в)  виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції; 

г)  виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції. 

5.Що таке 

самофінансування? 

 

1)  Форма організації фінансування господарської діяльності за рахунок 
власних коштів підприємств; 

2)   метод забезпечення господарської діяльності з використанням не 

тільки власних коштів, а також фінансових ресурсів за рахунок випуску 

і реалізації цінних паперів; 
3) метод організації фінансування господарської діяльності 

підприємства за рахунок власних коштів, залучених фінансових 

ресурсів від реалізації цінних паперів та банківських кредитів; 
4)  використання власних бюджетних коштів та банківських кредитів; 

5) функція управління підприємством. 
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ВАРІАНТ 19 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

1. Рахунки підприємств. Банківські рахунки та порядок їх відкриття 

2. Фінансовіджерелавідтворенняосновнихфондівпідприємства. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 

Задача1  

Визначити обліковий прибуток (до оподаткування) , чистий прибуток і розподілити його, 
рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 6660 тис.грн 

• Собівартість реалізованої продукції  4450 тис. грн 
• Прибуток від позареалізаційних операцій    1 62 тис. грн. 

• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій    235 тис.грн 

• Збитки від надзвичайних ситуацій  241 тис. грн. 

• Админістративні витрати    221 тис.грн 
• Витрати на з бут     339 тис.грн 

Відрахування від чистого прибутку: 

• На виплату засновникам 30% 
• В резервний фонд 20 % 

• Інші виплати 50% 

Задача 2 
Визначити величину доходу від усіх видів діяльності підприємства, величину грошових надходжень, 

прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах з ПДВ 18600 тис. грн 

•Собівартість реалізованої продукції, 8200тис. грн.,     
• Дохід від реалізації цінних паперів 123 тис. грн 

• Дохід від здачі майна в оренду 345 тис. грн 

• Позареалізаційні витрати (штрафи, пені)  115 тис. грн 
ТЕСТИ: 

Питання Варіанти відповідей 

1. Знайдіть правильне 

визначення економічної 
сутності прибутку. 

а) прибуток—це частина реалізованого додаткового продукту; 

б) прибуток—це частина реалізованого необхідного продукту; 
в) прибуток — це фінансовий результат основної діяльності підприємства; 

г) прибуток—це фінансовий результат основної та інших видів діяльності 

підприємства; 
д) прибуток—це кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

2 Фінансові ресурси це: 
а)  грошові нагромадження і доходи; 

б)  валовий внутрішній продукт; 

в)  виражена в грошах частина національного доходу; 
г)  складова фінансового механізму; 

д)  показники використання фондів грошових коштів; 

є)  ваш варіант відповіді. 

3.Дайте правильне 

визначення грошових 

фондів: 

1)  гроші у русі; 
2)  частина грошових коштів, які мають цільове спрямування; 

3)  грошові кошти, що є в розпорядженні підприємств; 

4)  фінансовий результат діяльності підприємств; 
5)  сплачений податок на прибуток. 

4. Знайдіть 

правильне визначення 
економічної сутності 

рентабельності: 

а)  абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 

б)  абсолютна сума отриманого валового прибутку; 
в)  рівень дохідності підприємства; 

г)  прибутковість продукції; 

д)  перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю. 

5. Назвіть, що не 

входить до складу 

балансового прибутку 

підприємства: 

а)  прибуток від реалізації товарної продукції; 

б)  сума отриманих штрафів від інших суб'єктів господарювання; 

в)  відсотки нараховані на депозитному рахунку підприємства банку; 

г)  надходження боргів, списаних раніше як безнадійні; 
д)  кредиторська заборгованість перед державними підприємствами, щодо якої 

минув термін позивної давності. 
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ВАРІАНТ 20 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
1. Поняття грошового обороту та сфери застосування готівкових та безготівкових 

розрахунків 

2. Методика розрахункуфінансовихпоказниківбізнес-плану. 

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 

Задача1  

Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн продукції за такими даними: 
• Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді             5690 тис. грн 

• Повна собівартість продукції     4260 тис. грн 

• Планується зниження витрат на 1 грн продукції, що буде реалізована  на 0,06грн 
• Обсяг реалізації продукції в плановому періодів оптових цінах 6100 тис. грн 

Задача 2 

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ)  за такими даними: 

Назва 
виробів  

Залишки 
на 

початок 

року, шт 

Очікуваний 
обсяг 

товарної 

продукції  

Залишки 
накінець  

року, 

шт 

Собівартість 
одиниці 

продукції, 

грн 

Рентабельність  
продукції,% 

А 156 1524 452 452 21 

Б 362 2652 632 125 32 

В 485 1423 412 256 14 

 

Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1. Знайдіть правильне 

визначення 

економічної сутності 
прибутку. 

а)  прибуток—це частина реалізованого додаткового продукту; 

б)  прибуток—це частина реалізованого необхідного продукту; 

в)  прибуток — це фінансовий результат основної діяльності 
підприємства; 

г)  прибуток—це фінансовий результат основної та інших видів діяльності 

підприємства; 
д) прибуток—це кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

2. Укажіть правильне 

визначення терміна 

"вексель": 

а) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату рахунків 

постачальника; 

б)  письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його 
власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний термін; 

в)  форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого клієнта 

повинен здійснити платіж; 
г)  комбінований документ, який містить вимогу постачальника і доручення 

платника; 

д)  немає правильної відповіді. 

3. Валовий дохід 

(виручка)  від 
реалізації продукції, 

робіт, послуг — це: 

а)  грошовий вираз заново створеної вартості; 
б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

г)  виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори; 

д)  всі відповіді вірні. 

4.   Чистий дохід 

(виручка)  — це: 

а)  виручка від реалізації, що не включає в себе непрямі податки і збори; 

б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

в)  виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції; 

г)  виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції. 

5.Капітал — це 

фінансові ресурси, 
спрямовані на: 

1)  споживання; 

2)  розвиток суб'єктів невиробничої сфери; 

3)  створення резервного фонду; 
4)  розвиток виробничо-торговельного процесу; 

5)  сплату податків. 
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ВАРІАНТ 21 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
1. Прибуток підприємства: функції, ознаки  та фактори впли 

2. Фінансовіризики на підприємстві та організаціяпроцесуїхуправлінням. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 

Задача1  
Визначити величину доходу від усіх видів діяльності підприємства, величину грошових надходжень, 

прибуток від реалізації продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах з ПДВ 45600 тис. грн 
•Собівартість реалізованої продукції, 25200 тис. грн.,     

• Дохід від реалізації цінних паперів 65 тис. грн 

• Дохід від здачі майна в оренду 14 тис. грн 

• Позареалізаційні витрати (штрафи, пені)   28 тис. грн 
 

Задача 2 

Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ)  за такими даними: 

Назва 

виробів  

Залишки 

на 

початок 

року, шт 

Очікуваний 

обсяг 

товарної 

продукції  

Залишки 

накінець  

року, 

шт 

Собівартість 

одиниці 

продукції, 

грн 

Рентабельність  

продукції,% 

А 650 6850 210 235 26 

Б 142 2563 125 652 11 

В 258 2500 145 41 31 

 
Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1.  Які, на вашу думку, 

джерела формування 

фінансових ресурсів 

підприємства належать до 
фондів власних засобів? 

1)     Статутний фонд; 

2)     факторинг; 

3)     комерційний кредит; 

4)     собівартість продукції;  
 5)     прибуток. 

2. Назвіть основні функції 

фінансів підприємств 

1)     розподільча, контрольна; 
2)     розподільча, позикова, відтворювальна; 

3)     розподільча, контрольна, поточна; 

4)     розподільча, відтворювальна; контрольна 
5)     розрахункова, позикова. 

3. Назвіть фактори, що не 

впливають на обсяг прибутку 

від реалізації товарної 

продукції: 

а) зниження собівартості товарної продукції; 

б)  зміна обсягу нарахованих амортизаційних відрахувань; 

в)  підвищення ставок акцизного збору; 

г)  скорочення залишав нереалізованої продукції на кінець року; д)  
зниження ставки ПДВ на продукцію підприємства та збільшення обсягу 

виробництва товарної продукції; 

4. Знайдіть правильне 

визначення економічної 

сутності рентабельності: 

а)  абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 

б)  абсолютна сума отриманого валового прибутку; 

в)  рівень дохідності підприємства; 
г)  прибутковість продукції; 

д)  перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю. 

5.  Внутрішні грошові 
надходження включають 

а)  виручку від реалізації продукції, робіт, послуг; 

б)  доходи від фінансових інвестицій; 
г)  доходи від позареалізаційних операцій; 

д)  всі відповіді не вірні. 
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ВАРІАНТ 22 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 

1. Рентабельність підприємства 

2. Оцінкафінансовоїстійкостіпідприємства. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 

Задача1  

Визначити обліковий прибуток (до оподаткування) , чистий прибуток і розподілити його, 
рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 2760тис.грн 

• Собівартість реалізованої продукції  1520 тис. грн 
• Прибуток від позареалізаційних операцій     62 тис. грн. 

• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій     35 тис.грн 

• Збитки від надзвичайних ситуацій       41 тис. грн. 

• Витрати на збут           21 тис.грн 
Відрахування від чистого прибутку: 

• На виплату засновникам 30% 

• В резервний фонд 20 % 
• Інші виплати 50% 

 

Задача 2 
Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн продукції за такими даними: 

• Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому період і    1720 тис. грн 

• Повна собівартість продукції     1160 тис. грн 

• Планується зниження витрат на 1 грн продукції, що буде реалізована  на        0,06   грн. 
• Обсяг реалізації продукції в плановому періодів оптових цінах   1965 тис. грн 

 

Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1. Знайдіть правильне 

визначення економічної 

сутності прибутку. 

а)  прибуток—це частина реалізованого додаткового продукту; 

б)  прибуток—це частина реалізованого необхідного продукту; 

в)  прибуток — це фінансовий результат основної 
діяльності підприємства; 

г)  прибуток—це фінансовий результат основної та інших 

видів діяльності підприємства; 
д) прибуток—це кошти, отримані від фінансових інвестицій. 

2. Норма амортизації — 
це: 

а)  поступове погашення вартості основних фондів 
перенесенням її на собівартість виготовленої продукції. 

б)  процент річних відрахувань від балансової вартості; 

в)  втрата частини вартості основних фондів під впливом 
НТП 

3. Матеріальний актив — це: а)  основні фонди; 

б)  ресурси підприємства; 

в)  основні фонди та оборотні активи у будь-якому вигляді. 

4. Знайдіть правильне 

визначення економічної 
сутності рентабельності: 

а)  абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 

б)  абсолютна сума отриманого валового прибутку; 
в)  рівень дохідності підприємства; 

г)  прибутковість продукції; 

д)  перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю. 

5. Що не можна віднести до 
суб'єктів фінансових відносин? 

а)  підприємства та організації; 
б)  грошові фонди; 

в)  банківські установи; 

г)  страхові компанії; 
д)  аудиторські організації. 
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ВАРІАНТ 23 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
1. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. 

2. Формування та розрахунокпоказників балансового, оподаткованого та чистого 

прибуткупідприємства. 

 ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 

Задача1  

Визначити обліковий та чистий прибуток, загальну рентабельність, за такими даними:  

• Вартість товарної продукції у звітному періоді   2400 тис. грн. 
• Залишки товарної продукції на початок звітного періоду 2300тис.грн. 

• Залишки товарної продукції на кінець звітного періоду     100 тис. грн. 

• Собівартість реалізованої продукції     1250 тис. грн. 

• Ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання 45тис.грн. 
• Залишкова вартість обладнання           30 тис.грн. 

• Надходження боргів, списаних раніше як безнадійні         18тис.грн. 

• Збитки від пожежі              14тис.грн. 
• Середньорічна вартість основних виробничих фондів       850тис.грн. 

• Середньорічна вартість оборотних коштів        280тис.грн. 

 

Задача 2 

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати до 

бюджету, податок на додану вартість, виручку від реалізації підакцизного товару з ПДВ, 

рентабельність виробу за такими даними: 
Собівартість підакцизного виробу  489 грн 

Прибуток 97 грн 

Ставка акцизного збору 9% 
Ставка ПДВ 20 % 

Реалізовано виробів 960  

 

Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1. Джерела 

формування фінансових 

ресурсів: 

а)  валовий внутрішній продукт;б)  державний бюджет; 

в)  пенсійний фонд;г)  позабюджетні фонди; 

д)  цільові державні фонди;ж)  ваш варіант відповіді. 

2. Собівартість 

продукції — це: 

а)  витрати праці на виробництво і реалізацію продукції; 

б)  витрати підприємства на виробництво і реалізацію продукції; 

в)  витрати на придбання виробничих запасів. 

3. Валовий дохід (виручка)  
від реалізації продукції, 

робіт, послуг — це: 

а)  грошовий вираз заново створеної вартості; 

б)  виручка, що включає в себе непрямі податки і збори; 

г)  виручка, що не включає в себе непрямі податки і збори; 

д)  всі відповіді вірні. 

4. Укажіть правильне 

визначення терміна 
"вексель": 

а) доручення банку покупця банку постачальника здійснити оплату 

рахунків постачальника; 
б)  письмове зобов'язання відповідної форми, яке надає право його 

власникові вимагати сплати відповідної суми у відповідний 

термін; 

в)  форма розрахунку, за якої банк-емітент на доручення свого 
клієнта повинен здійснити платіж; 

г)  комбінований документ, який містить вимогу постачальника і 

доручення платника; 
д)  немає правильної відповіді. 

5.  Звичайна діяльність 

підприємств поділяється на: 

а)  операційну, інвестиційну та фінансову; 

б)  операційну та інвестиційну; 

в)  операційну та фінансову; 
г)  інвестиційну та фінансову. 
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ВАРІАНТ 24 

ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ 
1. ................................................................................ Функції фінансів підприємств 

2. ................................................................................ Кредиторськазаборгованістьпідприємства. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА: 

Задача1  

Розрахуватиплановийобсягвиручкивідреалізаціїпродукції, якщо у плановому 
роціпідприємствопередбачає:  

Збільшитиобсягреалізаціїпродукції у плановому році в 1,2 разу (у 

звітномуроціцейпоказникдорівнював23000 шт.). Збільшитиоптовуціну товару за 
рахунокпідвищеннясумиприбутку в плановому році на 70% (часткаприбутку в ціні – 35%). Оптоваціна 

товару у звітномуроці становила 18 грн.  

Очікуванізалишкинереалізованого товару на початок планового року – 80 шт.  

Очікуванізалишкинереалізованого товару на кінець планового року –30 шт.  

Задача 2 

Визначити обліковий прибуток (до оподаткування) , чистий прибуток і розподілити його, 

рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 
• Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 7560 тис.грн 

• Собівартість реалізованої продукції  4800 тис. грн 

• Прибуток від позареалізаційних операцій     45 тис. грн. 

• Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій  128 тис.грн 
• Збитки від надзвичайних ситуацій   12 тис. грн. 

• Витрати на збут       65 тис.грн 

• Адміністративні витрати    78 тис. грн. 
Відрахування від чистого прибутку: 

• На виплату засновникам 25% 

• В резервний фонд 15 % 
• Інші виплати 45% 

Тести: 

Питання Варіанти відповідей 

1.  Валовий прибуток — це: 

а)  виручка від реалізації за мінусом собівартості реалізованої продукції; 
б)  виручка від реалізації за мінусом собівартості виробленої продукції; 

в)  прибуток до оподаткування  від усіх видів діяльності підприємства 

2 Дивіденди — це 

платежі, що сплачують: 

а)  відповідно до умов договору; 

б)  за рішенням загальних зборів акціонерів; 
в)  у зв 'язку з розподілом частки прибутку. 

3.Яке з наведених визначень 

фінансових ресурсів є 
правильним? 

 

1)    Кошти, вкладені у виробництво і які приносять прибуток після 

завершенні одного обороту; 
2)    грошові фонди цільового призначення, які формуються у процесі 

розподілу і перерозподілу національного багатства сукупного суспільного 

продукту, національного доходу та використовуються у статутних цілях 

підприємства; 
3)    грошове вираження вартості і зносу основних фондів, нематеріальних 

активів; 

4)    сукупність доходів від реалізації виробничого товару, доходів, від 
виконання робіт, надання послуг тощо; 

5)    система грошових відносин, які відображають формування, розподіл 

та використання грошових коштів і доходів підприємства. 

4. Знайдіть правильне 
визначення економічної 

сутності рентабельності: 

а)  абсолютна сума отриманого балансового прибутку; 
б)  абсолютна сума отриманого валового прибутку; 

в)  рівень дохідності підприємства; 

г)  прибутковість продукції; 
д)  перевищення виручки від реалізації продукції над її собівартістю. 

5. Назвіть джерело 

формування фінансових 

ресурсів підприємства, яке 
належить до фондів 

а) інвестиційний фонд; 

б) факторинг; 

3) фонд споживання; 
4) фонд для виплати дивідендів; 
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позичених коштів 5) інноваційний фонд. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Аранчій В.І. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – К.:ВД 

«Професіонал», 2004. – 304с. 

2. Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств. 

Навчальний посібник. – Київ: «Знання Пресс»,2009 -299с. 

3. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория экономического анализа: Учебник .- 3е 

изд., перераб.- М.: Финансы и статистика, 2004.- 288с.:ил. 

4. Бандурака О.М., Коробов Н. Л., Орлов П. І., Петрова К. Л. 

Фінансовадіяльністьпідприємств: Підручник. - К.: Либідь, 2006. 

5. Беликов Ю. А. Диагностика ризику банкрутства підприємства (на 

прикладі підприємств) : дис. к. є. н. /Іркутська держ. економ, акад., 2008. —133 с. 

6. БеркарКоласс. Управление финансовой деятельностью предприятия. - М.: 

Финансы, 2006. 

7. Білик М.Д., Бабяк Н.Д., Соколова О.Б. Фінанси підприємств: практикум. – К.- 

Центр учебнойлитературы, 2008. – 196 с. 

8. Борщ Н., Шроженко О. Як нараховуєтьсяамортизація в податковому та 

бухгалтерськомуобліку. — X.: Фактор, 2004. — 148 с. 

9. Гончаров А.Б. Фінансовий менеджмент: Навчальнийпосібник. – Х.:ВД 

«ІНЖЕК», 2003 р. – 240 с.  

10. Горицька Н. Порядок використаннячинних з 01.07.2000 р. 

методівнарахуванняамортизаціїзгідно з П(С) БО 7 та порівнянняйого з 

існуючоюміжнародноюпрактикою.// Дебет-Кредит. -2000. -№25.  

11. Гриньова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств. Навчальний 

посібник.-3-є вид.,перероб. і допов.- Київ: «Знання Пресс»,2006.-423с. 

12. Данілов О.Д., Паєнтко Т.В. Фінанси підприємств у запитаннях і 

відповідях: Навчальний посібник. – К.:КНГ, 2009. – 272с. 

13. Економікавиробничогопідприємництва. Навчальнийпосібник./ За ред. 

Й.М. Петровича. 3-тє вид.,випр. — К.: Т-во “Знання”, КОО, 2002. — 405с.   

14. Економікапідприємства: Підручник / За заг. ред. С. Ф. Покропивного. 

— Вид. 2-ге, перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000.— 528 с.  

15. Ефимова О.В. Как анализировать финансовое положение предприятия. 

М.: АО”Бизнес-школа”Интел-Сит,2004. 

16. Карлин Т.Р. Анализ финансовых отчетов ( на основе  GААР) : Учебник. 

-М.: ИНФРА-М,2007.-448с. 

17. Кожанова Є. П., Отенко І. П. Економічнийаналіз: Навчальнийпосібник 

для самостійноговивченнядисципліни- X.: ВД «ІНЖЕК», 2003. -208 с.  

18. Коробов М.Я. Фінансово-економічнийаналіздіяльностіпідприємств: 

Навч. посіб. — К.: Т-во "Знання", КОО, 2000. — 378 с.  

19. Любенко Н.М. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. – 

К.:Центручебнойлитературы, 2009. – 264с. 

20. Павлова Л. Н. Финансы предприятия. - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2008. 

21. Партин Г.О., Загородній А.Г. Фінанси підприємств: Навч. посібник. -

Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 265 с. 



37 

 

22. Парыгина В.А. Налоговое право (конспект лекций)  / В.А. Парыгина, 

А.А. Тедеев, А.В. Чуркин. -М.: Приор-издат, 2004. -176 с. 

23. Петровська І.О., Клиновий Д.В. Фінанси (з елементами статистики 

фінансів) : Навч. посіб. - К.: ІДУЛ, 2002. - 300 с. 

24. Про ведення касових операцій в національній валюті в Україні: по-

ложення, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 

25. Про господарські товариства: Закон України від 19.01.91 р. № 1576-XII. 

26. Про застосування штрафних санкцій за порушення норм по регулю-

ванню обігу готівки: Указ Президента України від 12.06.1995 р. ї* 436/95. 

27. Про затвердження Методики проведення поглибленого аналізу 

фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій: 

Наказ Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій від 

27.06.1997 р. № 81. 

28. Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному 

господарстві України: Указ Президента України від 16.03.1995 р. X» 227/95. 

29. Про методичні рекомендації щодо виявленні ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дії приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства: Наказ Міністерства 

економіки України від 17.01.2001 № 10. 

30. Про платіжні системи і переказ грошових коштів в Україні: Закон 

України від 05.04.2001 р. № 2346-ІП. 

31. Про повернення помилково зарахованих грошових коштів: Лист НБУ 

від 23.04.2002 р. № 25 - 113/635. 

32. Примакова О., Піроженко О. Основнізасоби: бухгалтерський та 

податковийоблік. — 4-те вид.,перероб. і доп. — X.: Фактор, 2004. — 148 с. 

33. Ришар Ж. Аудит и анализ хозяйственной деятельности предприятия/ 

Пер. с франц. под ред. Л.П.Белых.-М.: Аудит, ЮНИТИ, 2007.- 375с. 

34. Родионова В. М., Федотова М. А. Финансовая устойчивость 

предприятий в условиях инфляции. - М.: Перспектива, 2005. 

35. Русак Н.А. Финансовый анализ: Программа курса. Мн.: БГЭУ, 1996. 

36. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности. - Минск: 

ИЗС, 2007. 

37. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности промышленного 

предприятия. - Минск: ИЗС,2006. 

38. Стасюк Г.А. Фінанси підприємств. Навчальний посібник. –Херсон: 

Олді-плюс,- 2007.- 480с. 

39. Стоун Д., Хитгенг К. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Пер.с 

англ. - Санкт - Петербург: АОЗТ “Литера плюс”, 2004. 

40. Сторожук О. Довгостроковий кредит як джерелоформування та 

відтворенняосновнихфондівпідприємства // Вісникподатковоїслужби. –2004. –№32. 

41. Терещенко О. О. Фінансова санація та банкрутство підприєм- 

ства:навчально-методичний посібник. —К: КНЕУ, 2000. —412с. 

42. Тарасенко Т.В. Економічнийаналіз. Навчальнийпосібник. -3-тє 

видання, перероблене. –Львів: „НовийСвіт -2000”, 2004. -344 с.  

43. Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Плануваннядіяльностіпідприємства. Навч. 

посіб. – К.:”Каравела”, 2003. – 432 с. Федонін О. С, Рєпіна І. М., Олексюк О. І. 



38 

 

Потенціалпідприємства: формування та оцінка: Навч. посібник. —К.:КНЕУ, 2003. 

—316 с. 

44. Філімоненков О.С. Фінансипідприємств: Навчальнийпосібник. – К.: 

Ельга, Ніка-Центр, 2002. – 360 с. 

45. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. проф. 

А.М. Поддєрьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. - К.: КНЕУ, 2001. - 460 с. 

46. Хелферт Э. Техника финансового анализа / Пер.с англ. под ред. Л.П. 

Белых.- М.: Аудит, ЮНИТИ, 1996.- 663с. 

47. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Методика финансового анализа 

предприятия. - М.: ИНФРА - М, 2006. 

48. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. Финансы предприятий. - М.: ИНФРА - 

М, 2004.- 343с. 

49. Фінансовийаналіз: Навч. посіб. / Г.В.Митрофанов, Г.О.Кравченко, Н.С. 

Барабаш та ін.; За ред. проф. Г.В. Митрофанова. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т: 

2002, - 301 с.  

50. Фінансовий менеджмент. / За ред. Проф. Г.Г.Кірейцева. – Київ:ЦУЛ, 

2002. -496 с.  

51. Чебанова Н.В. Василенко Ю.А. Бухгалтерськийфінансовийоблік: 

Посібник. К:”Академія”, 2002. - 672 с. 

52. Фінанси підприємств: тести, задачи, методичні рекомендації. 

Навчальний посібник/ В.З.Готій, Н.Д. Бабяк, Г.Ю. Жолнерчик. – К.:КНЕУ,2005. – 

244с. 

 


	МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
	Запорізький національний технічний університет
	МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
	для здобувачів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  та 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання
	2018
	Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з дисципліни «Фінанси підприємств» для здобувачів спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»  та 071 «Облік і оподаткування» всіх форм навчання / Укл.Олійник Т.О.,  – Запоріжжя: ЗН...
	Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
	Тема 7. Кредитування підприємств

