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1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 

Дані методичні вказівки передбачені для допомоги у підготовці до 
лекційних та практичних занять з навчальної дисципліни «Фінанси 
підприємств» здобувачами вищої освіти спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування» першого (бакалаврського) рівня 

денної та заочної форм навчання  
Навчальна дисципліна включає вивчення наступних питань: 

сутність фінансів підприємств на сучасному етапі, формування 
фінансових ресурсів підприємства, сутність та види грошових 
розрахунків на підприємстві, формування доходу на підприємстві, 
оподаткування прибутків підприємницької діяльності, кредитування 
на підприємстві, фінансове забезпечення відтворення обігових коштів 

на підприємстві, розробку фінансового плану та показників 
фінансової стійкості, методи санації підприємства та напрями її 
проведення. 

В методичній розробці наводяться завдання до виконання 
самостійної роботи, проведення практичних занять за окремими 
розділами курсу, методика їх вирішення, перелік рекомендованої 
літератури, теми рефератів та питання гарантованого рівня знань. 

Вивчення дисципліни базується на знаннях отриманих з таких 
навчальних дисциплін, як «Статистика», «Гроші і кредит», «Фінанси», 
«Вища математика», «Бухгалтерський облік», а отриманні знання 
будуть використані при написанні курсових робіт, бакалаврських та 
магістерських робіт в частині проведення фінансово-аналітичних 
розрахунків та визначення методики банкрутства підприємства. 

Навчальна дисципліна складається з двох змістових модулів:  

1. Формування фінансових ресурсів, грошових надходжень та 
прибутку підприємств.  

2. Фінансовий стан, оподаткування та фінансове планування на 
підприємстві. 

Для досягнення цілей та завдань курсу студентам потрібно вчасно 
та якісно виконати завдання для самостійної роботи, здати проміжні 
модульні контролі знань. 

Модульний контроль вважається складеним, якщо студент отримав 
не менше 60% балів. Дисципліна закінчується екзаменом, тому 
результати складання модульних контролів можуть зараховуватись як 
підсумковий контроль  
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2. ПЕРІК ТЕМ ТА ПЛАНИ ПРОВЕДЕННЯ 
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Тема 1. Сутність та функції фінансів підприємств на  
сучасному етапі 

 

1. Поняття, сутність і місце фінансів підприємств у фінансовій 
системі.  

2. Функції фінансів підприємств.  
3. Державне регулювання фінансово-господарської діяльності. 
4.  Зміст та завдання управління фінансами. 
 

Література: [1, 6, 8, 12, 17, 19, 24] 

 

Тема 2. Формування фінансових ресурсів та грошових 
фондів на підприємстві  

 

1. Сутність фінансових ресурсів підприємства. 

2. Склад фінансових ресурсів та джерела їх утворення. 

3. Структура грошових фондів підприємства. 

 

Література: [2, 4, 5, 10, 15, 17, 18, 20, 22] 

 

Тема 3. Сутність та види грошових розрахунків 

підприємств 

1. Сутність та принципи грошових розрахунків підприємств. 

2. Характеристика форм безготівкових розрахунків. 

3. Здійснення розрахунково-касового обслуговування підприємств. 

4. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами. 

 

Література: [2, 8, 12, 15, 16, 19, 21, 23] 

 

Тема 4. Грошові надходження підприємств  
 

1. Виручка від реалізації продукції та методика її визначення. 

2. Ціноутворення на підприємстві. 
3. Формування валового ( чистого ) доходу на підприємстві. 
Література: [4, 5, 8, 12, 17, 19 ,23] 
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Тема 5. Роль водогосподарського комплексу держави в 
системі фінансів підприємств  

 

1. Водогосподарське підприємство як система фінансово-

економічної сфери держави.  
2. Виробнича структура водогосподарського комплексу та основні 

його послуги.  
3. Сутність та структура основних фондів водного господарства.  
4. Оборотні засоби водного господарства та їх класифікація.  
5. Собівартість продукції водного господарства та методика її 

зниження. 
Література: [2, 5, 9, 13, 18, 20 , 23, 28, 29] 

 

Тема 6. Формування розподіл та використання 
прибутку підприємств 

 

1. Сутність та структура прибутку підприємства. 
2. Порядок формування прибутку від реалізації продукції.  
3. Основні методи розрахунку прибутку від реалізації.  
4. Сутність та основні показники рентабельності підприємства. 
5. Розподіл і використання прибутку та формування чистого  

прибутку підприємства. 
 

Література: [2, 5, 8, 9, 10, 12, 16 17, 18, 21, 23] 

 

Тема. 7. Фінансове забезпечення відтворення основних 

фондів підприємства 

 

1. Сутність та види основних фондів підприємства.  
2. Просте і розширене відтворення ОФ.  
3. Основні стадії кругообігу ОФ.  
4. Основні показники стану та ефективності використання ОФ.  
5. Роль амортизаційних відрахувань у відтворенні ОФ, порядок 

формування амортизаційного фонду.  
6. Фінансування ремонту ОФ. 

 

Література: [1, 5, 6, 9, 12, 13, 17, 20, 22] 
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Тема 8. Сутність, джерела формування та використання 

обігового капіталу на підприємстві 
 

1. Сутність, склад і структура обігового капіталу на підприємстві. 
Джерела формування обігового капіталу.  

2. Встановлення оптимальної потреби підприємства у виробничих 
запасах.  

3. Показники ефективності використання обігового капіталу, 
режими збереження і забезпечення ліквідності підприємства. 

 

Література: [2, 6, 8, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 22] 

 

Тема 9. Показники фінансового стану підприємства та їх 
оцінка 

 

1. Значення та необхідність оцінки фінансового стану  
підприємства.  

2. Показники фінансового стану підприємства.  
3. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.  
4. Оцінка фінансової стійкості підприємства в умовах ринку. 
Література: [3, 4, 7, 8, 10, 11, 17, 18, 21, 22] 

 

Тема 10. Кредитування на підприємстві 
 

1. Необхідність та сутність кредитування підприємств. 

2. Форми кредиту та види банківського кредиту. 

3. Методи та механізм банківського кредитування на підприємстві. 
4. Економічний зміст та форми страхування кредитів. 

 

Література: [2, 5, 8, 12, 13, 16, 19, 21, 22, 24] 
 

Тема 11. Сутність оподаткування та основи податкової 
політики підприємства 

 

1. Сутність та функції податків на сучасному етапі. 
2. Види та типи податків. 

3. Оподаткування прибутку підприємств. 

4. Непрямі податки, що сплачує підприємство. 

5. Збори і цільові відрахування підприємства. 
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6. Місцеві податки і збори. 

 

Література: [1, 7, 9, 13, 16, 17, 19, 22, 24] 
 

Тема 12. Фінансове планування на підприємстві 
 

1. Сутність фінансової стратегії підприємства.  
2. Зміст, завдання і методи фінансового планування на 

підприємстві. Фінансовий план та порядок його складання.  
3. Баланс грошових доходів та видатків підприємства.  
4. Платіжний календар. Структура та порядок його складання. 

Контроль за використанням фінансових планів. 
 

Література: [3, 7, 9, 11, 16, 18, 21, 22] 
 

Тема 13. Фінансова санація та методи запобігання 

банкрутству підприємств 

 

1. Економічний зміст санації підприємства.  
2. Модель проведення фінансової санації на підприємстві.  
3. Види та типи фінансових санацій, що використовуються на 

практиці в Україні. 
4. Розробка плану фінансового оздоровлення підприємства.  
5. Фінансові джерела санації підприємства та запобігання його 

банкрутству. 
 

Література: [4, 7, 9, 12, 16, 18, 20, 21, 23] 
 

3. ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

 

Задача  

 

За даними наведеними в таблиці визначити  
1) Термін обертання оборотних коштів. 

2) Коєфіціент обертання. 

3) Коєфіціент завантаження. 

№ Показники Од. 
вим. 

План Факт Відхи-

лення 

1 Реалізація товарної продукції т.грн 7500 7200 ? 
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2 Середні залишки нормованих 
оборотних коштів 

т.грн 3500 3350 ? 

3 Одноденний обсяг реалізації 
продукції 

т.грн 83,0 80,0 ? 

4 Час обертання оборотних коштів дні 45,0 38,6 ? 

 

Задача 

 

Випуск товарної продукції за рік становить 394050 грн., вартість 
основних виробничих фондів 154215 грн. Визначити фондовіддачу та 
фондоємність продукції. 

Задача  

 

Вартість основних виробничих фондів на початок року 108540 грн., 

на кінець року – 134215 грн. Чисельність працівників на початок і 
кінець року – відповідно 450 і 440 осіб. Визначити фондоозброєність 
на початок і кінець року. 

Задача  

 

Вартість ОВФ на кінець звітного року становить 154250 грн., сума 
зносу основних фондів 55170 грн., а вартість майна підприємства – 

179347 грн. Визначити коєфіціент реальної вартості ОВФ. 
 

Задача  

 

За даними навединими в таблиці визначити амортизаційні 
відрахування на 1-й квартал 2009 року. Індекс інфляції за 2010 рік 
становить 105,2%. 

 

Склад ОВФ Вартість 
ОВФ на 
1.01.20. 

т.грн. 

Вартість 
придбаних 
ОВФ в 4 кв. 
2020 р. 
т.грн. 

Вартість 
введених 
ОВФ в 4 
кв. 2020 

р. т.грн. 

Сума аморт. 
відрахувань 
на 4 кв. 
2020р. т.грн.  

1. Будівлі та 
споруди 

450,5 25,4 10,2 6,0 

2.Автотранспорт 120,3 27,0 17,6 8,5 

3. Інші ОЗ 516,7 58,4 22,3 14,5 

Разом ? ? ? ? 
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Задача 

 

Митна вартість товару 2500 у.о.  
Курс НБУ за 1у.о.=25,5грн. 
Митні та комісійні збори – 300грн. 
Ставка ввізного мита – 20%. 

Ставка акцизного збору – 10%. 

Визначити: 
1) Митну вартість товару. 

2) Суму акцизного збору товару. 

3) Загальну вартість товару. 

 

Задача  

 

Договірна ціна виробу 10000грн. Виріб є підакцизним. Акцизний 
збір включений у відпускну ціну – 4000грн. Сума ПДВ включена у 
ціну. Визначити відпускну ціну виробу включаючи акцизний збір, 
ПДВ. 

Задача 

  

Підприємство планує реалізувати 20000 виробів. Повна 
собівартість виробу – 200грн. за одиницю. Гуртова ціна виробу 
200грн. Визначити прибуток від реалізації продукції. 

 

Задача  

 

Витрати на 1грн. продукції, що реалізується у звітному періоді – 

80коп. Планується зниження витрат на 10 коп. Обсяг реалізації 
продукції у плановому періоді – 150000грн. Визначити прибуток від 
реалізації продукції. 

 

Задача  

 

Собівартість виробу – 100грн. 
Планова рентабельність реалізації –20%. 

ПДВ – 20%. 

Торгівельна націнка – 30%. 

Визначити гуртову і роздрібну ціну виробу. 
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Задача  

 

Собівартість підакцизного збору виробу В – 200грн. Планова 
рентабельність – 30%. Ставка акцизного збору – 15%. Торгівельна 
націнка – 20%. Націнка збутової організації – 18%.  

Визначити: 
1) Гуртову ціну виробу. 

2) Ціну підакцизного виробу. 

3) Роздрібну ціну виробу. 
 

Задача 

  

Номінальна вартість векселя – 15000грн. Банк відкупив вексель у 
підприємства за 20 днів до його погашення. Ставка обліку векселя 
15% річних. 

Визначити яку суму дисконту сплатить підприємство банку за 
вексель та яку номінальну вартість векселя банк виплатить 
підприємству. 

 

Задача  

 

Статутний капітал АТ становить 300000 у.о. Він складається із 
6000 акцій номінальною вартістю 50 у.о. Біржовий курс акцій – 150 

у.о. Потреба підприємства в додаткових фінансових ресурсах 
становить 60000 у.о. Розрахувати за якого курсу емісії загальні збори  
акціонерів проголосують за залучення капіталу через збільшення 
статутного фонду.  

Задача  

 

Статутний капітал АТ становить 1000000 грн. Його формують 
20000 акцій номінальною вартістю 50 грн. На загальних зборах 
акціонерів прийнято збільшення статутного капіталу на 50%. 
Біржовий курс акцій до збільшення статутного фонду становить 100 
грн. курс емісії нових акцій 70 грн. за акцію. 
 

Задача  

 

Підприємство звернулось до банку за викупом дебіторської 
заборгованості на суму 100000грн. Плата за кредит – 25% річних. 
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Середній термін обертання коштів у розрахунку з покупцем – 30днів. 
Комісійна винагорода за факторингову операцію – 5%.  

Визначити плату за факторингову операцію. 
 

Задача  

 

Лізиногодавець надає обладнання підприємству лізингоотримувачу 
терміном 3 роки на умовах фінансового лізингу. Вартість обладнання 
150000грн. Лізингоотримувач залучає банківський кредит на 3 роки 
під 20% річних в сумі 100000грн. із щорічним погашенням відсотків 
та основної суми боргу. Розмір щорічної маржі лізингодавця – 3%. 

Розмір щорічного страхового платежу – 4%. Періодичність виплати 
лізингових платежів – щорічна. Визначити суму лізигових платежів, 
що сплатить підприємство за 5 років. 

Розрахунки виконати в табличній формі. 
 

Задача  

 

Підприємство на придбання обладнання взяло в банку кредит на 
суму 1000000 грн., під 20% річних терміном на 3 роки з пільговим 
періодом кредитування 1 рік. На основі прогнозу прибутку 
підприємства та прогнозу руху грошових потоків розрахувати 
коефіцієнт обслуговування боргу підприємства.  

Маємо такі дані: 
1) Валова виручка від реалізації – 2000000грн. 
2) Операційні витрати – 1200000грн. 
3) Амортизація – 250000грн. 

Розрахунки здійснити в таблиці. 
 

Задача  

 

Прибуток підприємства – 60000грн. Собівартість продукції за 
звітній період – 120000грн. Собівартість продукції у плановому 
періоді – 100000 грн. Зниження собівартості у плановому періоді – 

3%. 

Визначити прибуток від реалізації продукції у плановому періоді. 
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Задача  

 

Собівартість непорівняної продукції, яка планується до випуску – 

30000грн. Середня рентабельність продукції на підприємстві в 
поточному періоді – 30%. Визначити прибуток від реалізації 
продукції. 

Задача 

 

За даними наведеними в таблиці визначити суму амортизаційних 
відрахувань на 1 кв. 2020 року. Індекс інфляції за 2020 рік становив 
107,0%. 
Склад ОВФ Вартість 

ОВФ 
становить 
на 
1.10.19р. 
тис.грн. 

Вартість 
придбаних 
ОВФ у 4 
кв. 2020р. 
тис.грн. 

Вартість 
виведених з 
експлуатації 
ОВФ 
тис.грн. 

Сума 
амортизаційних 
відрахувань за 4 
кв. 2020р. 
тис.грн  

1.Будівлі і 
споруди 

350,0 21,0 7,0 3,0 

2.Автотранспорт 130,6 18,0 11,2 7,0 

3.Інші ОЗ 380,5 45,0 15,6 11,0 

Разом     

 

Задача 

 

За даними навединими в таблиці визначити найсприйнятливіший 
варіант мобілізації внутрішніх ресурсів у будівництві.  

Обгрунтувати висновки. 
 

Показник, тис.грн. Варіанти 

1 2 3 

1.Очікувана наявність оборотних активів у 
будівництві, на початок планового періоду.  

100 250 150 

2. Очікувана кредиторська заборгованість на початок 
планового року  

40 80 60 

3. Планова потреба в оборотних крштах будови на 
кінець планового періоду 

75 195 175 

4. Перехідна кредиторська заборгованість на кінець 
планового періоду. 

58 76 55 
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Задача  

 

Середня норма для всіх груп готової продукції на складі становить 
8,5 дня. Час на оформлення платіжних документів – 3,5 дня. 
Одноденні витрати на випуск продукції становлять 100000 грн. 
Визначити норматив оборотних коштів для готової продукції. 

 

Задача  

 

Товарна продукція виготовлена в 4 кв. за планом становить – 15000 

грн. Потреба в коштах на тару складає 60000грн. Визначити норму 
оборотних коштів на тару. 

Задача 

 

За даними наведеними у таблиці розрахувати середню тривалість 
виробничого циклу. 

Назва 
виробу 

Виробничий 
цикл, днів 

Виробнича собівартість 
товарної продукції 

Добуток 

А 11 450  

Б 15 120  

В 18 850  

Г 30,5 320  

Разом    

 

Задача 

 

Виробнича собівартість виробу 500 грн. Витрати в перший день 
виробничого циклу становлять 150 грн. Протягом наступних днів 
витрати розподіляються рівномірно. Визначити коефіцієнт зростання 
витрат. 

Задача  

 

Норматив оборотних коштів на початок планового року – 100000 

грн., у т.ч. виробничий – 70000 грн., невиробничий – 30000 грн. 
Передбачене зростання виробничої програми на плановий рік у 
розмірі 3% порівняно з минулим. У плановому році передбачене 
прискорення обертання оборотних коштів на 5%. Визначити нормати 
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оборотних коштів в з урахуванням прискореного обороту коштів на 
плановий рік.  

 

Задача 

 

Підприємство на наступний рік потребує таку кількість 
адміністративного персоналу: 
директор - 1 одиниця; 
заступник директора - 2 одиниці 
головний бухгалтер - 1 одиниця 

заступник головного бухгалтера - 2 одиниці 
юрисконсульт - 2 одиниці 
секретар - 3 одиниці 
фінансист - 2 одиниці 
економіст - 1 одиниця. 

Згідно прогнозів фінансового відділу на наступний рік планується 
збільшення мінімальної заробітної плати на 10 % у 2-му кварталі; на 
15%  від базового періоду у 4-кварталі. На теперішній час рівень 
мінімальної заробітної плати становить 5400 грн. Разбивка окладів 
відбувається в наступній пропорції 1:1,2:1,3:1,4:1,2:1,6:1,3:1,3. 

Розробити бюджет фонду оплати праці адміністративного 
персоналу на наступний рік для фірми якщо згідно колективного 
договору заробітна плата нараховується у 7-ми кратному розмірі до 
мінімальної заробітної плати. 
 

Задача  
 

Середньозважена заробітна плата для виробничого персоналу по 
підприємству складає 80 грн/добу. Кількість робітників 
підприємства в бюджетному році планується 71 чол. 

Планування невиходів на роботу: 

- чергові і додаткові відпустки - 24 дні на робітника 

- відпустки по вагітності - 0,2 % від номінального фонду робочого 
часу 

- виконання державних обов’язків - 4 дні 
- через хворобу - 5 днів 

- навчання - 7 днів 

- неявка з дозволу адміністрації - 2 дні 
- прогули - 9 днів 
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Планування фонду робочого часу (ФРЧ) здійснюється з метою 
визначення кількості робочих днів (годин), що будуть фактично 
відпрацьовані одним працівником або одиницею обладнання протягом 
планового року. Визначення планового ФРЧ здійснюється у табличній формі. 

 

Задача 

 

Використовуючи метод прямого рахунку визначити бюджет фонду 
оплати праці підприємства. 

Плановий фонд заробітної плати - це сума грошових коштів, 
передбачених в плановому періоді для виплати працівникам по 
тарифних ставках, окладах і відрядних розцінках, а також премій з 
фонду заробітної плати і всіх видів доплат до заробітної плати. 

Штатний розпис підприємства 

 

Назва посад Число штатних 
одиниць 

Посадовий оклад, 

грн./міс. 

Працівники   

старший майстер 3 5000 

Майстер 5 4870,35 

Механік 3 5250,14 

Робітники 72 4200 

Всього 83  

Керівники і 
спеціалісти 

  

Директор 1 8900,5 

бухгалтер-

економіст 

1 8200,6 

начальник цеху 1 7640,9 

інспектор по 
кадрам 

1 6850,5 

головний технолог 1 6500,3 

інженер по 
постачанню 

1 6300,8 

Маркетолог 1 6300,8 

Всього 7  

Обслуговуючий 
персонал 

  

Прибиральниця 2 3800,2 
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Сторож 1 2950,64 

Всього 3  

Разом 93  

 

Задача  
 

Підприємство планує створити новий економічний проект. 
Передбачається інвестувати в даний проект весь наявний вільний 
капітал. Розрахуйте бюджет проекту, якщо результати фінансово-

господарської діяльності підприємства у базовому періоді такі. 
Прибуток підприємства за базовий період дорівнює 825 000 грн., 

нарахований до сплати податок на прибуток — 175 000 грн. 
 

Задача  
 

Який бюджет інвестиційного проекту може забезпечити 
підприємство за таких вихідних даних діяльності даного 
підприємства? Підприємство випускало лише прості акції в кількості 
20 тис. За результатами діяльності у звітному році прибуток становив 
170 тис. Грн., нарахований до сплати податок на прибуток — 52,5 тис. 
грн. Із чистого прибутку здійснюється відрахування до резервного 
капіталу в розмірі 6 %. У попередніх періодах як дивіденди 
підприємство виплачувало 20,5 грн. на акцію. 

 

Задача  
 

Товариство в березні поточного року планує отримати на 
розрахунковий рахунок виручку від реалізації товарів, робіт і послуг на 
митній території України загальною вартістю 180 тис. грн. Ставка 
податку на додану вартість 2%. У цьому самому періоді оприбутковано 
сировини, комплектуючих матеріалів і електроенергії на суму 120 тис. 
грн. і сплачено авансових внесків у сумі 18 тис. грн. 

Визначте бюджет надходжень грошових коштів на березень 
поточного року. 

Задача  
 

Підприємство «Алегро» є платником ПДВ і здійснює продаж 
товарів, як на митній території України, так і за її межами. Даним 
підприємством планується інвестиційний проект, що потребує всього 
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наявного вільного капіталу підприємства «Алегро». Визначити 
бюджет інвестиційного проекту за таких вихідних даних: у 1 кварталі 
звітного року продано товарів на суму 167517 грн., у тому числі на 
експорт на суму 141523 грн. При цьому відповідно до договорів 
оплата за продукцію, що відвантажена на експорт, буде проведена в 
наступному за звітним періоді. 

У цьому самому періоді підприємство придбало товарів на суму 
32104 грн. (у т. ч. ПДВ).  

Задача  
 

Підприємство, яке є платником ПДВ, у звітному кварталі отримало 
виручку від реалізації товарів і послуг у розмірі 2400 тис. грн. У цьому 
самому періоді воно закупило матеріалів і оплатило послуг на суму 
1800 тис. грн. (у т. ч. ПДВ). Амортизаційні відрахування становили 
250 тис. грн. Знайдіть суми вільних коштів (бюджет проекту) для 
реалізації інвестиційного проекту. 
 

Задача  
 

Акціонерне товариство, що є платником ПДВ, у звітному кварталі 
отримало виручку від реалізації товарів на суму 150 тис. грн. у.т.ч. 
ПДВ - 20 тис. грн., акцизний збір - 18 тис. грн. Виручка від реалізації 
послуг дорівнює 60 тис. грн. Акціонерним товариством оприбутковано 
сировини й матеріалів на 78 тис. грн.. (у.т.ч. ПДВ). Оплачено рахунки 
за використання електроенергії в сумі 12 тис. грн. Нарахована 
заробітна плата розмірі 50 тис. грн. Витрати на ремонт основних фондів 
становили 100 тис. грн., при цьому балансова вартість власних 
основних фондів на початок року дорівнювала 900 тис. гри, орендованих 
110 тис. грн. Амортизаційних відрахувань за звітний квартал 
нараховано в розмірі 25 тис. грн. 

Визначить податок на прибуток і податок на додану вартість, які 
необхідно сплатити до бюджету за звітний період. 

Знайдіть суму вільних коштів підприємства які можуть бути 
спрямовані на його розвиток. 
 

Задача  
 

Мале виробниче підприємство, що користується спрощеною системою 
оподаткування за ставкою 6 %, у звітному кварталі отримало: 
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• виручку від реалізації своєї продукції - 180 тис. грн.; 

• виручку від реалізації цінних паперів - 5 тис. грн., куплених у 
попередньому кварталі за 6 тис. грн.; 

• безповоротної фінансової допомоги - 1 тис. грн. 
У звітному кварталі закінчився строк позовної давності кредиторської 

заборгованості підприємства за надані послуги в розмірі 30 тис. грн. 
Визначте суму єдиного податку, що підлягає сплаті до бюджету малим 

виробничим підприємством за спрощеною системою оподаткування. 
 

Задача  
 

Підприємство «Моріон» виготовляє ювелірні вироби на 
давальницьких умовах на замовлення фірми «Хвилинка». За серпень 
звітного року підприємством «Моріон» вироблено та передано фірмі 
«Хвилинка» продукцію вартістю 882500 грн., у тому числі 232500 грн. 
(вартість виготовлення) перераховано на розрахунковий рахунок 
підприємства. Фірма «Хвилинка», у свою чергу, у вересні продала до 
магазину ювелірних виробів цю продукцію за ціною 958500 грн. Укажіть 
суму акцизного збору, які мають бути перераховані до бюджету, якщо 
ставка акцизного збору становить 55 %, і суму вільних коштів 
підприємства «Моріон». 

 

Задача 

  

Підприємство «Машбудпостач» придбало облігації державної позики на 
загальну суму 20000 грн під 24 % річних строком на 3 місяці. Через 2 
місяці підприємство «Машбудпостач» розрахувалося з заводом «Будмаш» 
облігаціями державної позики. Дохід за облігаціями державної позики 
нараховується щомісяця. Визначити суму контракту між підприємством 
«Машбудпостач» та «Будмашем». Який додатковий податок на прибуток 
отримає завод «Будмаш» у результаті цього контракту? 

 

Задача  
 

Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед 
банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 4 місяці 
під 36 % річних. 
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Банк купуючи комп'ютерну техніку через 3 місяці після оформлення 
векселя, розрахувався з фірмою «Інтертехніка» векселем, перевівши його 
на суму 10900 грн. 

Яка первісна вартість векселя? Яку суму отримає «Інтертехніка» від 
МП «Мрія» після інкасації векселя по закінченні терміну його дії? 

 

Задача  
 

На основі наведених даних розрахувати чистий дохід від реалізації 
товарів прямим методом: обсяг виробництва товарів А та Б, відповідно, 
— 1000 шт. та 900 шт.; залишок товарів на початок періоду— 100 шт. 
та 120 шт., а на кінець — 150 шт. та 60 шт.; витрати на оплату праці за 
звітний рік, відповідно, — 1000 грн. та 1200 грн., а вартість 
використаної сировини — 12000 грн. та 8000 грн.; ціна товару А — 

30,0 грн/шт., а товару Б — 25,0 грн/шт. 
 

Задача  
 

ТОВ «Паритет» володіє інвестиційним портфелем (за рік), до 
складу якого входять: 

• привілейовані акції ВАТ «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 облігації — 10 місяців; 

• 450 акцій ВАТ «Агроконтракт» на загальну суму 6750, що 
становить 14 % від загальної кількості випущених акцій (випущено 
тільки прості акції). Причому в поточному році передбачається 
розподілити між акціонерами 75 тис. грн. чистого прибутку. 

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

Задача  
Яким повинен бути запланований товарний випуск виробів по 

підприємству «Факел» (у натуральних одиницях), якщо залишки на 
початок планового періоду становили 7200 грн., залишки на кінець 
планового періоду передбачаються в розмірі 3300 грн., ціна кожного 
виробу планується на рівні 2,1 грн. за одиницю. Ємність ринку в 
плановому періоді прогнозується у розмірі 25000 грн. 
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Задача  
 

Визначте плановий прибуток (збиток) підприємства. У звітному 
періоді ціна виробника за одиницю продукції становила 17 грн. і, 
враховуючи тенденції ринку, у плановому періоді зміна її величини не 
очікується. За рахунок удосконалення технологічних норм виробничого 
процесу очікується скорочення середніх умовно-змінних витрат 
підприємства на одиницю продукції з 11,25 грн. до 10,80 грн. 
Врахуйте, що у звітному періоді підприємство за обсягів реалізації в 
135,4 тис. виробів зазнало збитків у сумі 87450 грн. Зміни обсягу 
виробництва не передбачається. 

 

Задача  
 

Підприємство «Авангард» 1.03 поточного року отримало кредит у сумі 
230 тис. грн. на 6 місяців для придбання обладнання. У кредитному 
договорі передбачено щомісячну сплату відсотків і погашення основної 
суми кредиту рівними частинами через три місяці та в кінці строку 
кредитування. 1.06 у банк надійшло 119600 грн. Визначити відсоткову 
ставку за кредитом та суму, яку отримає банк за весь термін 
кредитування. 

Задача  
 

Підприємство «Вектор» щоквартально отримує виручку від реалізації 
продукції в розмірі 492 тис. грн. Собівартість виробленої за квартал 
продукції підприємства (з урахуванням відсотків за користування 
кредитом) дорівнює 245 тис. грн. Витрати на реалізацію продукції за 
квартал становлять 15 тис. грн. Підприємство має пільги за нульовою 
ставкою ПДВ і нульовою ставкою за податком на прибуток. Визначити 
термін окупності кредиту в сумі 150 тис. грн., наданого підприємству на 3 
місяці для розширення виробництва, якщо відсоткова ставка за 
користування кредитом — 24 % річних. 
 

Задача  
 

Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі: 
1) виручку від реалізації на суму 2350 грн.; 

2) попередню оплату за продукцію у сумі 1570 грн.; 

3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення 590 грн. 
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Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 
3750 грн. 
20.05 - термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове 
обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 1 
% від обороту по касі та оплата за перебування коштів на поточному 
рахунку — 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за 
звітний місяць становив 15780 грн. 

Протягом звітного місяця (30 днів) на поточному рахунку підприємства 
щоденно в середньому було коштів на суму 2500 грн. 
Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало. 

Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05. 

 

Задача  
 

Станом на 15.07 підприємство виплачує заробітну плату своїм 
працівникам. 

За звітний період до позабюджетних фондів були нараховані такі 
платежі (нарахування на заробітну плату, яка має бути видана 15.07): до 
фонду страхування від безробіття (1,3%) — 311,4 грн.; прибутковий 
податок у розмірі 1620 грн., а також платежі до пенсійного фонду (33,2%) 
та фонду соціального страхування (1,5%). 

Яка сума коштів повинна бути в підприємства на поточному рахунку 
станом на 15.07? 

 

Задача  
 

На основі наведених даних визначте обсяг реалізації продукції на 
плановий період методом прямого розрахунку: 
• випуск товарної продукції в плановому кварталі становитиме 4140,0 
тис. грн.; 
• залишки нереалізованої продукції на початок планового періоду —146 

тис. грн.; 
• норма перебування запасу готової продукції на складі на кінець 
планового періоду — 3 дні. 
Прийняти що в кварталі 91 день. 
 

Задача  
Визначити суму кредиту на розширення виробництва, наданого 

підприємству «Пегас», якщо сума нарахованих відсотків за 
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користування кредитом 1000 грн., а термін окупності кредиту 
становить 154 дні. 

Підприємство за квартал отримало виручку від реалізації продукції 
в розмірі 246 тис. грн. Залишок нереалізованої продукції на початок 
кварталу за собівартістю еквівалентний 10 тис. грн. Собівартість 
виробленої за період продукції підприємства (з урахуванням 
відсотків за користування кредитом) становить 145 тис. грн. 
Залишок нереалізованої продукції на кінець кварталу відсутній. 
Підприємство має пільги 15% ставки податку на прибуток. 
 

4. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИРІШЕННЯ 

ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ 
 

Прибуток від операційної діяльності визначається як алгебраїчна 
сума валового прибутку, іншого операційного доходу, 
адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. 

Послідовність визначення прибутку від операційної діяльності 
наступна: 

Дохід від продажу продукції – ( ПДВ, АЗ ) = Чистий дохід – 

Виробнича собівартість реалізованої продукції = Валовий 
прибуток – Адміністративні витрати і витрати на збут і 
рекламу = Операційний прибуток. 

Чистий прибуток - визначається як різниця між різними видами 
доходів та витрат підприємства за звітний період. Це частина 
прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства після сплати 
податків та можливих штрафів.  

(Прибуток підприємства) – (податок на прибуток) = Чистий 
прибуток підприємства  

Показники ефективності використання основних засобів. 
Фондовіддача – це величина, обернена показнику фондоємності. 

Вона показує суму виробленої продукції за певний період часу до 
загальної частини середньорічної вартості ОВФ. 

Рентабельність – характеризує ступінь використання ОЗ і 
визначається як співвідношення прибутку підприємства за звітний 
період до балансової вартості ОЗ на кінець звітного періоду. 

Ефективність використання обігових активів характеризується 
системою фінансово-економічних показників та коефіцієнтів, а саме: 
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Кількість обертів обігових коштів – це відношення суми 
проданої продукції за певний період, оціненої за собівартістю до 
середнього залишку обігових коштів у цьому періоді. 

Чим більше оборотів здійснюють обігові кошти тим краще. 
Швидкість обертання обігових коштів – показує період, за який 

обігові кошти підприємства здійснюють один оборот. 
Коефіцієнт ефективності використання обігових коштів – 

характеризує скільки прибутку припадає на 1 грн. обігових коштів. 
Чим він більший тим ефективніше використовуються обігові кошти 

Оцінка майнового стану підприємства - дає змогу визначити 
абсолютні і відносні зміни статей балансу за визначений період, 

відслідкувати тенденції їх зміни та визначити структуру фінансових 

ресурсів підприємства. 
Для оцінки майнового стану розраховують наступні показники 

(коефіцієнти): суму господарських засобів (валюта балансу), питому 
вагу активної частини не обігових активів у структурі не обігових 
активів, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнти оновлення та 
вибуття ОЗ. 

Ставки акцизного збору встановлюються у відсотках та твердих 
розмірах. Відсоткові ставки застосовуються відносно до обсягу 
реалізації в цінах, що включають цей податок. Включення акцизного 
збору у відпускні ціни товарів (ВЦ) проводиться за такою формулою: 

100
100






)А(

)ПС(ВЦ   

де ВЦ – відпускна ціна товарів; 
С – собівартість товарів; 
П – прибуток; 
А – ставка акцизного збору. 

Баланс грошових потоків складається у вигляді таблиці, в якій 
відображаються дані про наявність грошових коштів на початок 
періоду, їх надходження і витрачання в самому періоді, і завершується  
даними про наявність грошових коштів на кінець періоду. 

 

Баланс грошових потоків 

Показники І рік (місяці) ІІ рік 
(квартально) 

ІІІ рік 

(прогноз) 
1 2 ... 12 1 2 3 4  

1. Залишок грошових 
коштів на початок місяця 
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2.Надходження грошових 
коштів: 

         

- виручка від реалізації          

- позареалізаційні доходи 
і надходження 

         

- вкладення в капітал і 
фінансова допомога 

         

- надходження кредитів          

3. Грошові платежі:          

- оплата товарів і послуг          

- виплата ЗП          

- оплата податків і 
податкових платежів 

         

- позареалізаційні витрати 
і вкладення 

         

- орендна плата          

- страхові платежі          

- витрати на рекламу          

- погашення кредитів і 
сплата відсотків по них 

         

4. Залишок грошових 
коштів на кінець місяця 

         

 

Наступним документом, що складається на підприємстві є - 

Таблиця доходів і витрат, яка показує, як буде формуватися 
прибуток підприємства.  

Таблиця доходів і витрат 

 

Показники І рік (місяці) ІІ рік 
(квартально) 

ІІІ рік 

(прогноз) 
1 2 ... 12 1 2 3 4  

1.Виручка від реалізації 
продукції (за 
вирахуванням ПДВ і 
акцизів) 

         

2.Витрати на 
виробництво і 
реалізацію продукції  

         

3.Доходи від 
операційної діяльності 
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4.Доходи від іншої 
діяльності 

         

5.Доходи від 
інвестиційної 
діяльності 

         

6.Доходи від фінансової 
діяльності 

         

7.Доходи від 
надзвичайної діяльності 

         

8. Загальний доход          
 

Розглянемо структуру статей фінансового плану підприємства.  
 

Фінансовий план підприємства на 20__ р. 
№ 

з/п 

Найменування показників Сума; 
тис.грн. 

1. Джерела формування та надходження коштів 

1.1. Прибуток від звичайної діяльності до 
оподаткування 

 

1.2. Нерозподілений прибуток минулих років  

1.3. Амортизаційні відрахування  

1.4. Довготермінові кредити банку  

1.5.  Інші довготермінові фінансові зобов’язання  

1.6.  Інші довготермінові зобов’язання  

1.7. Короткотермінові кредити банків  

1.8.  Суми авансів, отриманих від поставок продукції  

1.9.  Векселі видані  

1.10. Товари отримані на умовах відстрочки платежу  

1.11. Цільове фінансування і цільові надходження   

1.12. Інші джерела  

1.13 Усього   

2. Приріст активів підприємства 

2.1. Капітальні інвестиції  

2.2. Довготермінові фінансові інвестиції  

2.3. Приріст обігових активів підприємства   

2.4. Поточні фінансові інвестиції  

2.5. Інші витрати  

2.6. Усього  
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3. Повернення залучених коштів 

3.1. Довготермінові кредити банків  

3.2. Інші довготермінові фінансові зобов’язання  

3.3. Інші довготермінові зобов’язання  

3.4. Короткострокові кредити банків  

3.5. Повернення позик, кредитів та інших коштів, 
отриманих на зворотній основі із бюджету 

 

3.6. Відшкодування витрат бюджету, пов’язане з 
виконанням гарантійних зобов’язань 

 

4. Витрати, пов’язані з внесенням обов’язкових платежів до бюджету 
та державних цільових фондів 

4.1. Сплата поточних податків та обов’язкових платежів 
до бюджету 

 

4.2. Погашення податкової заборгованості, яка виникла 
на початок планового періоду 

 

4.3. Інші обов’язкові платежів  

5. Покриття збитків минулих періодів 
 

Санація підприємства – це система заходів, що здійснюються у 
процесі провадження справи про банкрутство, з метою запобігання 
визнанню боржника банкрутом та його ліквідації, спрямована на 
оздоровлення його фінансового стану, а також на задоволення в 
повному обсязі або частково вимог кредиторів через кредитування, 
реструктуризацію боргів і капіталу або зміну організаційної чи 
виробничої структури об’єктів підприємницької діяльності. 
 

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

№ 
з/п 

Назва теми Рекомендована література 

1 Поняття, сутність і місце фінансів 
підприємств у сучасній фінансовій 
системі 

1,5,7,9,11,13,15,18,20,28. 

2 Необхідність та сутність 
кредитування підприємства в умовах 
трансформації економічних процесів 

2,4,6,10,12,14,16,19,20,23. 

3 Необхідність та доцільність оцінки 
фінансового стану підприємства в 
умовах економічної невизначеності 

3,5,8,10,11,15,17,18,21,27. 
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4 Основи оподаткування та податкової 
політики на підприємстві 

1,4,7,8,9,11,15,16,17,22,26. 

5 Основні завдання і методика 
фінансового планування на 
підприємстві 

3,6,9,12,14,16,18,19,23,25. 

6 Поняття банкрутства та 
фінансової санації на 
підприємстві в умовах 
глобалізаційних процесів 

1,5,8,10,13,15,17,18,24,28. 

 

 

6. СПИСОК РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО 
ОПРАЦЮВАННЯ 

 

1. Сутність і функції фінансів підприємств на сучасному етапі.  
2. Поняття, сутність і місце фінансів підприємств у фінансовій 

системі. 
3. Функції фінансів підприємств. 
4. Державне регулювання фінансово-господарської діяльності. 
5. Зміст та завдання управління фінансами. 
6. Формування фінансових ресурсів та грошових фондів на 

підприємстві. 
7. Склад фінансових ресурсів і джерел їх формування на 

підприємстві.  
8. Необхідність та сутність кредитування підприємства.  
9. Види банківського кредиту та умови його отримання. 
10. Грошові надходження підприємств. 
11. Сутність та структура грошових надходжень підприємств.  
12. Грошові надходження від іншої діяльності та 

позареалізаційні доходи. 
13. Роль водогосподарського комплексу держави в системі 

фінансового забезпечення. 
14. Формування і розподіл прибутку підприємств. 
15. Роль прибутку підприємства в умовах ринку. 
16. Сутність оподаткування та основи податкової політики 

підприємства. 
17. Сутність та джерела формування і використання обігових 

коштів підприємства. 
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18. Сутність, склад і структура оборотних коштів підприємства. 
Фінансове забезпечення відтворення основних фондів. 

19. Сутність та види основних фондів підприємства. 
20. Показники фінансового стану підприємства та їх оцінка в 

умовах ринку. 
21. Значення та необхідність оцінки фінансового стану  

підприємства.  
22. Сутність оподаткування та основи податкової політики. 
23. Види та методика розрахунку податків. 
24. Прямі податки та їх класифікація. 
25. Непрямі види податків та методика розрахунку. 
26. інші види податків та зборів на підприємстві. 
27. Фінансове планування на підприємстві. 
28. Сутність фінансової стратегії підприємства. 
29. Зміст, завдання і методи фінансового планування на 

підприємстві 
30. Фінансовий план та порядок його складання. 
31. Баланс грошових доходів та видатків підприємства. 
32. Платіжний календар. Структура та порядок його складання. 
33. Контроль за використанням фінансових планів. 
34. Банкрутство та фінансова санація на підприємстві. 
35. Основні методики визначення банкрутства в сучасних 

умовах господарювання. 
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