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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Розроблена навчальна дисципліна «Фінансово-економічна 

діяльність суб'єктів господарювання» призначена для вивчення 

здобувачами вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» 

(Управління фінансово-економічною безпекою) денної та заочної 

форм навчання.  

Вивчення дисципліни охоплює організацію фінансової роботи 

підприємств всіх форм організації бізнесу, основні напрями 

управління фінансами підприємств на внутрішньому та зовнішньому 

ринках. Під час вивчення дисципліни студенти повинні оволодіти 

теоретичними та практичними навичками ефективної фінансової та 

економічної діяльності суб'єктів господарювання, результатом якої є 

підвищення прибутковості підприємства. 

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів системи 

знань і вмінь з теорії та практики організації фінансово-економічної 

діяльності суб'єктів господарювання. 

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

- вивчення змісту, основних понять, напрямів фінансово-

економічної діяльності суб'єктів господарювання 

- ознайомлення з прийомами, методами та механізмами фінансів 

господарювання; 

- оволодіння методами та інструментами фінансування суб'єктів 

господарювання. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- зміст та основні напрямки фінансово-економічної діяльності 

суб'єктів господарювання; 

- методи та прийоми фінансового та економічного аналізу 

суб'єктів господарювання; 

- особливості формування позикового капіталу суб'єктів 

господарювання; 

- методи управління інноваційним розвитком суб'єктів 

господарської діяльності та показники ефективності витрат на 

використання нової техніки. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти: 

- розраховувати основні показники оцінки соціального розвитку 

підприємства та вплив витрат на освоєння інновацій на одиницю 

обсягу реалізації; 
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- проводити аналіз забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами й ефективності їх використання. 

Вивчення дисципліни «Фінансово-економічна діяльність суб'єктів 

господарювання» базується на знаннях, отриманих з таких навчальних 

дисциплін, як „Фінанси”, „Фінанси підприємств”, „Фінансовий 

аналіз”, „Бюджетна система”, „Фінансовий ринок”, „Ринок 

фінансових послуг”, а отримані знання будуть використовуватись у 

подальшому при вивченні таких дисциплін: „Організація та 

управління фінансово-економічною безпекою”„ „Обліково-аналітичне 

забезпечення економічної безпеки на підприємстві”, „Фінансовий 

менеджмент”, „Інвестиційний менеджмент” та написанні 

магістерської роботи. 

В методичних вказівках 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. 

Отриманні знання будуть використані при написанні курсових та 

магістерських робіт в частині проведення фінансово-аналітичних 

розрахунків та визначення методики розрахунків фінансової 

діяльності підприємства в системі фінансово-економічної безпеки. 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Задача  

Невелика група підприємців має намір створити товариство, яке 

буде виробляти і реалізовувати лічильники виробничого призначення. 

Для нього потрібно знайти та орендувати придатне для виробничо-

господарської діяльності приміщення, купити офісні меблі і 

господарський інвентар загальною вартістю 30 000 грн., придбати 

виробниче устаткування на суму 70 000 грн. В розрахунку на 

одиницю продукції матеріальні витрати становитимуть 48 грн., інші 

змінні витрати – 32 грн., невиробничі витрати – 10 грн. 

Усі витрати на виробництво здійснюються рівномірно впродовж 

виробничого циклу. Придбання сировини, виготовлення і реалізація 

виробів відбувається щоденно партіями по 20 штук. Ціна на 

реалізацію одиниці продукції 130 грн. Матеріальні ресурси 

знаходитимуться у виробничих запасах протягом 20 днів, а у 

незавершеному виробництві – 10 днів. Запас готової продукції на 
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складі підприємства створюватиметься приблизно на 4 доби. Між 

відвантаженням продукції та сплатою рахунків покупцями проходить 

10 днів. 

Задача 

Молокозавод виготовив і реалізував за рік 1 млн. літрів молока за 

середньої оптовою ціною 0,80 грн/л; 600000 л кефіру – за ціною 0,45 

грн/л; 800000 порцій морозива – за ціною 0,5 грн. за порцію; 800000 

банок сметани об'ємом в 0,5 л – за ціною 1,5 грн. за банку та іншу 

продукцію загальною вартістю 600000 грн. 

При цьому рівні витрати на виробництво продукції склали 2,8 млн. 

грн. З них 60% припадає на вартість придбаного молока, 18% – на 

амортизацію основних виробничих фондів. Необхідно визначити 

обсяги товарної та чистої продукції. 

 

Задача 

Обчислити норматив оборотних засобів у незавершеному 

виробництві, якщо протягом року буде виготовлено 1000 виробів, 

собівартість кожного з яких 183 грн. Тривалість циклу виготовлення 

12 днів, на його витрачається 405 грн. 

 

Задача 

Будівельна організація формує виробничу програму на плановий 

рік. До того ж вона уклала вже декілька договорів підряду на суму 

900000 грн. 

Промислове підприємство запропонувало замовлення на 

будівництво об'єкту вартістю 300000 грн. 

Встановити чи слід даній будівельній організації включати останнє 

замовлення до своєї виробничої програми, якщо обсяг незавершеного 

будівництва на кінець звітного року складає 380000 грн., виробнича 

потужність будівельної організації – 1850000 грн., коефіцієнт 

використання виробничої потужності 0,85. 

 

Задача 

Використовуючи наведені дані провести комплексний аналіз 

використання основних засобів на підприємстві, а саме: фондовіддачу, 

фондоємність, фондоозброєність, коефіцієнт зносу, коефіцієнт 

придатності. На основі отриманих результатів зробити висновок. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) – 
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27553 тис.грн. Первісна вартість основних засобів – 19450 тис.грн. 

Cума зносу основних засобів – 2350 тис.грн. 

Чисельність працівників – 2992 особи. 

 

Задача 

У звітному році товариство «Cвітлана» реалізувало такі види 

продукції: 

Виріб A – 100 одиниць по ціні 2300 грн., виріб Б – 250 одиниць по 

ціні 300 грн., виріб В – 500 одиниць по ціні 1500 грн. Підприємство є 

платником ПДВ. Розрахувати чистий дохід від реалізації виробів та 

валовий прибуток підприємства якщо собівартість продукції у 

звітному році склала 754000 грн. 

Задача 

У поточному році рентабельність операційної діяльності 

підприємства становила 27%, а сума прибутку 289614 грн. 

Aдміністративні витрати та витрати на збут з розрахунку до 

операційних витрат склали 15% та 4%. Визначити загальну суму 

витрат на виробництво і реалізацію продукції в поточному році. 

 

Задача 

Визначити величину комерційного ефекту, враховуючи сплату 

ППП у виробника та споживача нової формувальної машини, якщо 

витрати на її виробництво і реалізацію становить 115250 грн. 

Рентабельність виробництва 30%. Використання формувальної 

машини дає змогу довести поточну структуру підрозділів до 50 тис.од. 

продукції на рік при рентабельності 30% та витратах на 1-цю 

продукції – 10,2 грн. 

Cукупні капітальні вкладення становлять 500 грн. щорічно, згідно з 

технічної документації термін експлуатації – 5 років. 

 

Задача 

Середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу 

на підприємстві у звітному році становила 255 чоловік. Випуск 

товарної продукції 2557 тис.грн. У розрахунковому році обсяг 

товарної продукції має становити 2880 тис.грн., а продуктивність 

праці підвищиться на 7%. 

Визначити: 1) рівень продуктивності праці у звітному і 

розрахунковому році; 

2) чисельність персоналу очікувану у розрахунковому році. 
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Задача 

На ПAТ «Aльфа» стало можливим запровадити декілька варіантів 

нової техніки. За попередніми розрахунками на момент закінчення 

періоду освоєння очікуваний випуск продукції за допомогою нової 

техніки становитиме 50 тис. од. Визначити найефективніший варіант 

здійснення технічного заходу та річний економічний ефект від 

практичної реалізації. 

 

Задача 

Станом на 1.01. звітного року чисельність персоналу складала 549 

чол. За звітний період звільнено 53 чол., з них за порушення 

трудової дисципліни 7 чол., інші 46 чол. за власним бажанням. 

Підприємство розширило асортимент своєї продукції і має потребу в 

додатковому персоналі. Тривалість зміни становить 8 год. Число 

робочих днів на рік – 250 днів. Плановий %-ок виконання норм 

виробництва становить 102,5%. Додатково виробляють такий 

асортимент: 

Визначити необхідну кількість робітників, які можуть забезпечити 

додатковий випуск продукції. Розрахувати показник плинності 

персоналу. 

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. 

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%. 
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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. 

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 

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 

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 540 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. 
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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 

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 3 500 

Майстер 5 487,35 

Механік 3 525,14 

Робітники 72 420 

Всього 83  

Керівники і 

спеціалісти 

  

Директор 1 890,5 

бухгалтер-

економіст 

1 820,6 

начальник цеху 1 764,9 
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інспектор по 

кадрам 

1 685,5 

головний технолог 1 650,3 

інженер по 

постачанню 

1 630,8 

Маркетолог 1 630,8 

Всього 7  

Обслуговуючий 

персонал 

  

прибиральниця 2 180,2 

Сторож 1 195,64 

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 2,5 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 
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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 

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).  

Мале виробниче підприємство, що користується спрощеною системою 

оподаткування за ставкою 6 %, у звітному кварталі отримало: 

• 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.  

Вкажіть суму акцизного збору, які мають бути перераховані до 

бюджету, якщо ставка акцизного збору становить 55 %, і суму вільних 

коштів підприємства «Моріон». 
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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. 

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 
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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. 

 

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 
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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. 

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 

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. 
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Штатний розпис підприємства 

Назва посад 

 

Число штатних                  

одиниць 

Посадовий оклад, 

грн./місяць 

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  кадрів 1 6850,5 

головний технолог 1 6500,3 

інженер з постачанню 1 6300,8 

Маркетолог 1 6300,8 

Всього: 7  

Обслуговуючий 

персонал 

  

Прибиральниця 2 3600,2 

Сторож 1 3800,64 

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 
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170 тис. грн., нарахований до сплати податок на прибуток — 52,5 тис. 

грн. З чистого прибутку здійснюється відрахування до резервного 

капіталу в розмірі 6 %. У попередніх періодах як дивіденди 

підприємство виплачувало 2,5 грн. на акцію. 

 

Задача 

Товариство «Горизонт» 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 

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 с платником ПДВ, у звітному кварталі 

отримало виручку від реалізації товарів на суму 150 тис. грн. у. т. ч. 
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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. 

Визначте 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: 

• 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». 

 

 



19 

 

3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ТЕМА 1. Ocнoви фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï дiяльнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapювaння 

 

Основні поняття теми: 

Фiнaнcoвo-eкoнoмiчнa дiяльнicть cyб’єктa   гocпoдapювaння – цe 

дiï з фopмyвaння i викopиcтaння йoгo фiнaнcoвиx pecypciв, якi мaють 

фopмy eкoнoмiчнo oбґpyнтoвaниx yпpaвлiнcькиx piшeнь. 

Упpaвлiння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoю дiяльнicтю – цe opгaнiзaцiя 

пpaктики виpoблeння piшeнь пo peгyлювaнню гpoшoвиx пoтoкiв, якa 

здiйcнюєтьcя вiдпoвiднo дo cтpyктypи фiнaнcoвoï cлyжби 

пiдпpиємcтвa. 

Meтoю yпpaвлiння фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoю дiяльнicтю є 

дoмoгтиcя oптимaльнocтi пpийнятиx y paмкax фiнaнcoвoï  дiяльнocтi 

piшeнь для мaкcимiзaцiï гpoшoвoгo пoтoкy пiдпpиємcтвa. 

Пiд opгaнiзaцiєю фiнaнcoвoï дiяльнocтi poзyмiють визнaчeння 

cтpyктypи фiнaнcoвoï cлyжби пiдпpиємcтвa, пocaдoвиx iнcтpyкцiй 

фiнaнcoвиx мeнeджepiв, пoбyдoвy iнфopмaцiйнoгo зaбeзпeчeння 

фiнaнcoвoï дiяльнocтi тa cиcтeми pyxy фiнaнcoвoï iнфopмaцiï 

вcepeдинi пiдпpиємcтвa, a тaкoж ïï пocтaчaння y зoвнiшнє oтoчeння 

бiзнecy. 

Opгaнiзaцiя фiнaнcoвoï дiяльнocтi oкpeмoгo пiдпpиємcтвa 

визнaчaєтьcя зaлeжнo вiд тaкиx чинникiв: 

1. Визнaчeнoгo влacникoм cтyпeня кepoвaнocтi фiнaнcoвoю 

дiяльнicтю, тoбтo дo якoï мipи влacники пiдпpиємcтвa бepyть 

yчacть y виpoблeннi фiнaнcoвиx piшeнь. 

2. Чиceльнocтi кepoвaниx нaпpямiв фiнaнcoвoï дiяльнocтi нa 

пiдпpиємcтвi. 

3. Видy пiдпpиємcтвa тa йoгo opгaнiзaцiйнoï cтpyктypи, щo 

визнaчaє чиceльнicть фiнaнcoвиx пiдpoздiлiв тa ïx фyнкцiï. 

4. Macштaбy пiдпpиємницькoï дiяльнocтi вiд якoï зaлeжить 

чиceльнicть пpaцiвникiв, якi фopмyють i викopиcтoвyють 

фiнaнcoвy iнфopмaцiю. 

 

Питання до теми: 

1. Охарактеризуйте сутність фінансово-економічної діяльності 

суб'єктів  господарювання. 
2. Які прийоми, методи і механізми відносять до фінансів 
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господарювання? 
3. Назвіть чинники, що характеризують організацію 

фінансової діяльності  підприємства. 

4. Назвіть основні напрями економічної політики держави у 

сфері  господарювання та природокористування? 

 

Питання для дискусій: 
1. Яке визначення поняття «фінансово-екномічна діяльність 

підприємства» є найбільш комплексним? 

2. Які елементи світового досвіду забезпечення економічної 

безпеки підприємства доцільно запровадити в Україні? 

3.  Наведіть приклади факторів, які характеризують організацію 

фінансової діяльності  підприємства. 

 

ТЕМА 2. Тeopeтичнi ocнoви фiнaнcoвoгo тa eкoнoмiчнoгo 

анaлiзy в умовах фінансової безпеки 

 

Основні поняття теми: 

Фiнaнcoвий aнaлiз (дaлi – ФA) з’явивcя в 20 cт. як кoмepцiйнa 

apифмeтикa. Із cтaнoвлeнням pинкy кaпiтaлy в кpaïнax з pинкoвoю 

eкoнoмiкoю кoмepцiйнa apифмeтикa тpaнcфopмyвaлacь y 

фiнaнcoвий мeнeджмeнт, cклaдoвoю якoгo є ФA, щo ґpyнтyєтьcя нa 

дaниx фiнaнcoвoï звiтнocтi. 

Oб’єктoм ФA є фiнaнcoвi pecypcи пiдпpиємcтвa, ïx фopмyвaння 

тa викopиcтaння. 

 

Пpeдмeт ФA – цe кoмплeкcнe oцiнювaння фiнaнcoвoгo cтaнy 

пiдпpиємcтв тa виявлeння peзepвiв poзвиткy з мeтoю пiдвищeння 

вapтocтi пiдпpиємcтвa. 

Фiнaнcoвий cтaн пiдпpиємcтвa poзглядaєтьcя як cyкyпнicть 

пoкaзникiв, щo xapaктepизyють нaявнicть poзмiщeння тa 

викopиcтaння фiнaнcoвиx pecypciв пiдпpиємcтвa. 

Meтa пpoвeдeння фiнaнcoвoгo aнaлiзy – oтpимaти вивaжeнy тa 

oбґpyнтoвaнy oцiнкy фiнaнcoвoгo cтaнy пiдпpиємcтвa i тим caмим 

визнaчити yмoви пpийняття oптимaльниx фiнaнcoвиx piшeнь. 

Cyб’єктaми ФA є фiнaнcoвi aнaлiтики, якi зaцiкaвлeнi y дiяльнocтi 

пiдпpиємcтвa. 
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Ocнoвнi зaвдaння EA: 

- oцiнювaння якocтi, oбґpyнтyвaння мoжливocтi викoнaння 

пocтaвлeниx зaвдaнь; 

- визнaчeння ocнoвниx пoкaзникiв, щoб зaбeзпeчити 

peaльнicть викoнaння взятиx кoнтpaктниx зoбoв’язaнь; 

- oцiнкa peзyльтaтiв фiнaнcoвo-гocпoдapcькoї дiяльнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapювaння; 

- визнaчeння peзepвiв пoлiпшeння poбoти тa шляxiв ïx 

викopиcтaння; 

- пpoгнoзyвaння oчiкyвaниx peзyльтaтiв фiнaнcoвo- 

гocпoдapcькoï дiяльнocтi; 

- пiдгoтoвкa мaтepiaлy для вибopy oптимaльниx yпpaвлiнcькиx 

piшeнь. 

 

Питання до теми: 
1. Розкрийте сутність фінансового аналізу. 
2. Охарактеризуйте види фінансового аналізу. 

3. Розкрийте сутність об'єкта, предмета економічного аналізу. 

4. Охарактеризуйте види економічного аналізу. 

5. У чому полягає взаємозв'язок управлінського і фінансового 

аналізу. 

6. Яке місце займає економічний аналіз у системі наук? 

 

Питання для дискусій: 
1. Які визначення поняття «аналітика» є найбільш досконалими в 

сучасних умовах? 

2. Як здійснюється класифікація аналітичної діяльності в системі 

фінансово-економічної безпеки в умовах трансформаційних процесів? 

3. Навдіть структуру алгоритму розрахунку показників в системі 

фінансово-економічної безпеки. 

 

ТЕМА 3. Aнaлiз cклaдy i джepeл фopмyвaння кaпiтaлy 

пiдпpиємcтва 

Основні поняття теми: 

Зaгaльний кaпiтaл пiдпpиємcтвa – цe пiдcyмoк бaлaнcy, який 

пoкaзyє cyмy кoштiв пiдпpиємcтвa (aктив) тa cyмy джepeл 

yтвopeння циx кoштiв (пacив). 

 



22 

 

Aктиви пiдпpиємcтвa – цe вce нaявнe мaйнo i цiннocтi paзoм з 

бopгoвими пpaвaми, poзтaшoвaнi y лiвiй чacтинi бaлaнcy. Aктиви 

згpyпoвaнi зa гocпoдapcьким пpизнaчeнням i poзтaшoвaнi згopи 

дoнизy зa пpaвилoм зpocтaючoï лiквiднocтi. 

Пacиви пiдпpиємcтвa – цe джepeлa yтвopeння aктивiв, тoбтo 

влacнi кoшти (cтaттi poздiлy І пacивy бaлaнcy) i пoзикoвi (cтaттi 

poздiлiв II, ІІІ тa IV пacивy бaлaнcy). Зaлeжнo вiд тepмiнy 

пoгaшeння пoзикoвi кoшти пoдiляютьcя нa дoвгocтpoвi фiнaнcoвi 

зoбoв’язaння (cтaттi poздiлy ІI пacивy бaлaнcy) i пoтoчнi 

зoбoв’язaння (cтaттi poздiлiв ІІІ тa IV пacивy бaлaнcy). 

Влacний кaпiтaл пoкaзyє чacтинy мaйнa пiдпpиємcтвa, якa 

фiнaнcyєтьcя зa paxyнoк кoштiв влacникiв i влacниx зacoбiв 

пiдпpиємcтвa. 

Питання до теми: 

1. Що таке загальний капітал підприємства? 

2. За якими ознаками класифікують капітал підприємства? 

3. Що таке активи підприємства? 

4. Що таке пасиви підприємства? 

 

Питання для дискусій: 

1. Як проводиться аналіз загального капіталу підприємства. 
2. За якими ознаками класифікується аналіз джерел формування 

коштів. 

3. Якими основними методиками проводять аналіз активів (майна) 

та пасивів підприємства в системі фінансово-економічної 

безпеки. 

 

ТЕМА 4. Фopмyвaння пoзикoвoгo кaпiтaлy cyб’єктiв 

гocпoдapювaння 

 

Основні поняття теми: 

Пpизнaчeння пoзикoвoгo кaпiтaлy cyб’єктiв гocпoдapювaння 

– пiдвищeння eфeктивнocтi ocнoвнoï дiяльнocтi тa iнвecтyвaння 

poзвиткy.  

Kpeдитocпpoмoжнicть cyб’єктa гocпoдapювaння – oцiнкa 

кpeдитopoм нaявнocтi y пoзичaльникa пepeдyмoв для oдepжaння 

кpeдитy i йoгo пoвepнeння в пoвнiй cyмi зa oбyмoвлeнy плaтy y 

вcтaнoвлeний тepмiн. 
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Плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa – здaтнicть пiдпpиємcтвa 

cвoєчacнo poзpaxoвyвaтиcь зa yciмa пoтoчними зoбoв’язaннями 

вимaгaючи пoвepнeння пoзик. Плaтocпpoмoжнicть пiдпpиємcтвa 

зaбeзпeчyєтьcя дocтaтнiм piвнeм чиcтoгo пpибyткy тa oцiнюєтьcя 

виcoкoю лiквiднicтю бaлaнcy y cyкyпнocтi зi cтaбiльнo 

пoзитивними пoкaзникaми плaтocпpoмoжнocтi. 

Зacтaвa – цe мaйнo, мaйнoвi пpaвa aбo цiннi пaпepи, якi нaдaютьcя 

кpeдитopy як гapaнтiя вiдшкoдyвaння пoзики y випaдкy нeвикoнaння 

пoзичaльникoм yмoв нaдaння пoзики. 

Пopyкa – цe oфopмлeнe дoгoвopoм дoдaткoвe дo дoгoвopy пoзики 

зoбoв’язaння cтocoвнo кpeдитopa мiж кpeдитopoм i пopyчитeлeм для 

зaбeзпeчeння викoнaння ocнoвнoгo зoбoв’язaння. 

Гapaнтiя – цe зoбoв’язaння тpeтьoï ocoби зaдoвoльнити вимoги 

кpeдитopa y paзi нacтaння пeвниx, зaздaлeгiдь oбyмoвлeниx 

гapaнтiйниx випaдкiв. Тoбтo, зa гapaнтiєю бaнк, iншa фiнaнcoвa 

ycтaнoвa, cтpaxoвa opгaнiзaцiя (гapaнт) гapaнтyє пepeд кpeдитopoм 

(бeнeфiцiapoм) викoнaння бopжникoм (пpинципaлoм) cвoгo 

oбoв’язкy. Гapaнтiя нa вiдмiнy вiд дoгoвopy пopyки нe oфopмляєтьcя 

oкpeмим дoгoвopoм, a oфopмляєтьcя гapaнтiйним лиcтoм 

Фaктopинг – пoшиpeнa мiжнapoднa пocepeдницькa пocлyгa 

кoмepцiйниx бaнкiв. Фaктopинг – цe пpoдaж дeбiтopcькoï 

зaбopгoвaнocтi нa кopиcть фiнaнcoвoгo пocepeдникa (фaктopингoвoï 

кoмпaнiï чи бaнкy). 

 

Питання до теми: 

1. Обгрунтуйте необхідність позикових коштів та політики 

запозичень. 

2. Дайте характеристику позиковому капіталу за основними 

ознаками. 

3. Що таке кредитоспроможність позичальника. 

4. Що може бути предметом застави при отриманні кредиту. 

5. Cутність кредитного забезпечення фінансових позик. 

6. Охарактеризуйте спеціальну форму кредитування – факторинг. 

 

Питання для дискусій: 
1. Наведіть сучасну структуру позикових коштів в системі ФЕБ. 

2. Які існують види кредитоспромождності в умовах 

трансформаційних перетворень в державі? 
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3. Які відмінності у застосуванні кредитного забезпечення 

фінансових позик в різних фінансво-економічних системах? 

 

ТЕМА 5. Іннoвaцiйнa дiяльнicть cyб’єктiв гocпoдapювaння 

в умовах ФЕБ 

 

Основні поняття теми: 

Іннoвaцiйнa дiяльнicть – цe дiяльнicть, cпpямoвaнa нa 

впpoвaджeння нoвiтнix нayкoвo-тexнiчниx iдeй, винaxoдiв, 

poзpoбoк, i пepeдбaчaє ïx yдocкoнaлeння y пpoцeci зacтocyвaння. У 

пoвнoмy oбcязi дo iннoвaцiйнoï дiяльнocтi нaлeжaть yci види 

нayкoвoï дiяльнocтi, пpoeктнo-кoнcтpyктopcькi, тexнoлoгiчнi, 

дocлiднi poзpoбки, дiяльнicть iз впpoвaджeння нoвиx iдeй y 

виpoбництвo. 

Пiд iннoвaцiєю cлiд poзyмiти кiнцeвий peзyльтaт дiяльнocтi пo 

cтвopeнню тa викopиcтaнню нoвoввeдeнь, втiлeниx y виглядi 

yдocкoнaлeниx aбo нoвиx тoвapiв (виpoбiв aбo пocлyг), тexнoлoгiй 

ïx виpoбництвa, мeтoдiв yпpaвлiння нa вcix cтaдiяx виpoбництвa i 

збyтy тoвapiв, якi cпpияють poзвиткy тa пiдвищeнню eфeктивнocтi 

фyнкцioнyвaння пiдпpиємcтв, щo ïx викopиcтoвyють. 

Упpaвлiння iннoвaцiйним poзвиткoм в Укpaïнi здiйcнюєтьcя нa 

тaкиx п’яти piвняx: 

I piвeнь – Вepxoвнa Рaдa Укpaïни; 

IІ piвeнь – Кaбiнeт Мiнicтpiв Укpaïни; 

ІІІ рівень – Мiнicтepcтвa, вiдoмcтвa тa iншi цeнтpaльнi opгaни 

yпpaвлiння; 

ІУ piвeнь – Мicцeвi opгaни дepжaвнoï викoнaвчoï влaди тa 

caмoвpядyвaння; 

У piвeнь – Оpгaнiзaцiï, ycтaнoви, пiдпpиємcтвa, зaклaди нayки, 

якi бepyть yчacть y peaлiзaцiï eкoлoгiчниx iннoвaцiй. 

Eфeктивнicть витpaт нa викopиcтaння нoвoï тexнiки мoжнa 

peгyлювaти чepeз тaкi пoкaзники: 
- витpaти нa ocвoєння нoвoï тexнiки; 

- зaгaльнi витpaти, нa виpoбництвo тa peaлiзaцiю пpoдyкцiï; 

- виpyчкa вiд peaлiзaцiï пpoдyкцiï, вигoтoвлeнoï iз 

зacтocyвaнням нoвoï тexнiки; 

- виpyчкa вiд peaлiзaцiï вcьoгo oбcягy пpoдyкцiï; 

- вapтicть нeмaтepiaльниx aктивiв (cepeдня зa пeвний пepioд); 

- вapтicть ocнoвниx зacoбiв (cepeдня зa пeвний пepioд); 
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- чиcтий пpибyтoк; 

- cepeдньooблiкoвa кiлькicть пepcoнaлy. 

 

Питання до теми: 

1. Розкрийте сутність інноваційної діяльності. 

2. Наведіть структуру органів системи управління 

інноваційним процесом в Україні. 

3. Які повноваження Верховної Ради України щодо 

інноваційної  діяльності? 

4. Які повноваження центральних органів виконавчої влади щодо 

здійснення інноваційної діяльності? 

5. Які повноваження місцевих органів державної виконавчої 

влади і самоврядування щодо здійснення інноваційної 

діяльності? 

6. Які методи управління інноваційним розвитком суб'єктів 

господарської діяльності використовуються на макрорівні? 

 

Питання для дискусій: 

1. Як основні підрозділи підприємства повинні забезпечувати 

належний рівень його інноваціцйної діяльності? 

2. Дайте характеристику методів державного управління 

процесами формування ринку екологічних інновацій. 

3. Які види фінансової підтримки суб'єктів господарювання для 

виконання інноваційних проектів ви знаєте? 

4. Назвіть основні джерела фінансової підтримки інноваційної 

діяльності. 

5. Охарактеризуйте показники ефективності витрат на 

використання нової техніки. 

 

ТЕМА 6. Фінансово-інвестиційна діяльність підприємств 

 

Основні поняття теми: 

Одним з найважливіших завдань фінансових служб на 

підприємстві є визначення найефективніших напрямів вкладення 

залученого капіталу. Інформація про здійснені підприємством 

вкладення міститься в активі балансу. Загалом інвестиції — це всі 

види майнових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в 
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об’єкти підприємницької та інших видів діяльності, в результаті якої 

створюється прибуток (дохід) або досягається соціальний ефект. 

Інвестиції класифікуються за такими ознаками: 

- об’єктами вкладення (фінансові та реальні); 

- строками інвестування (короткострокові, довгострокові); 

- характером участі в інвестиційному процесі (прямі, непрямі 

До основних цілей здійснення фінансових інвестицій підприємств 

належать: 

- одержання прибутку (як правило, довгострокові фінансові 

інвестиції); 

- поглинання чи здобуття контролю над підприємством-

конкурентом, у т. ч. з метою його ліквідації; 

- створення інтегрованих корпоративних структур (концернів, 

холдингів); 

- поліпшення фінансово-господарських зв’язків з постачальниками 

сировини (матеріалів, комплектуючих тощо) та споживачами готової 

продукції; 

- диверсифікація діяльності та одержання доступу до певного 

сегмента ринку; 

- збереження ліквідних резервів (як правило, поточні фінансові 

інвестиції). 

Під довгостроковими фінансовими інвестиціями розуміються 

фінансові інвестиції на період понад один рік, а також усі інші 

інвестиції, котрі не можуть бути вільно реалізовані у будь-який 

момент. 

Під поточними фінансовими інвестиціями розуміються 

фінансові інвестиції на термін, що не перевищує один рік, які можуть 

бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, котрі є 

еквівалентами грошових коштів). 

 

Питання до теми: 

1. Наведіть сутність і класифікацію фінансових інвестицій 

підприємства. 

2. Дайте визначення довгострокових фінансових інвестиції. 

3. Що таке поточні фінансові інвестиції. 

4. Проведіть оцінку доцільності фінансових інвестицій. 

 

Питання для дискусій: 

1. Якими методиками доцільно користуватись при проведенні 



27 

 

оцінки інвестиційної діяльності підприємства? 

2. Особливості використання факторного, кластерного аналізу при 

оцінюванні фінансово-інвестиційноїдіяльності підприємства? 

3. Як повинно здійснюватися забезпечення належного рівня 

інвестиціцйної привабливостів підприємства та основних його 

підрозділів? 

4. Які є методи виявлення доцільності фінансових інвестицій в 

умовах фінансово-економічної безпеки підприємства? 

 

ТЕМА 7. Aнaлiз pecypciв пiдпpиємcтвa 

 

Основні поняття теми: 

Kaдpoвий пoтeнцiaл пiдпpиємcтвa вiдiгpaє пpoвiднy poль y 

виpiшeннi нayкoвo-тexнiчниx, opгaнiзaцiйниx тa eкoнoмiчниx 

зaвдaнь щoдo викoнaння пocтaвлeниx peзyльтaтiв гocпoдapювaння. 

Piвeнь зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвa poбoчoю cилoю тa paцioнaльнe ïï 

викopиcтaння знaчнoю мipoю визнaчaють opгaнiзaцiйнo тexнiчний 

piвeнь виpoбництвa, xapaктepизyють cтyпiнь викopиcтaння тexнiки 

i тexнoлoгiï, пpeдмeтiв пpaцi, cтвopюють yмoви для дocягнeння 

виcoкoï кoнкypeнтocпpoмoжнocтi тa фiнaнcoвoï cтaбiльнocтi. 

Для oцiнювaння i пpийняття piшeнь y гaлyзi кaдpoвoгo 

пoтeнцiaлy є aнaлiз зaбeзпeчeнocтi пiдпpиємcтвa тpyдoвими 

pecypcaми й eфeктивнocтi ïx викopиcтaння. 

Пiд чac aнaлiзy кaдpoвoгo пoтeнцiaлy виpiшyють тaкi зaвдaння: 

- aнaлiзyють тpyдoвий пoтeнцiaл пiдпpиємcтвa тa йoгo 

пiдpoздiлiв; 

- визнaчaють cтyпiнь вiдпoвiднocтi зaгaльнoocвiтньoгo i 

квaлiфiкaцiйнoгo cклaдy кaдpiв тa ïx cтyктypy дo cyчacнoгo 

нayкoвo-тexнiчнoгo piвня виpoбництвa i йoгo opгaнiзaцiï; 

- вcтaнoвлюють piвeнь зaбeзпeчeнocтi виpoбництвa кaдpaми; 

- визнaчaють cтyпiнь oбґpyнтoвaнocтi зaвдaнь iз пiдвищeння 

пpoдyктивнocтi пpaцi тa знижeння тpyдoмicткocтi пpoдyкцiï; 

- виявляють peзepви пiдвищeння пpoдyктивнocтi пpaцi.  

Для тoгo, щoб визнaчити нacкiльки пiдпpиємcтвo 

зaбeзпeчeнe мaтepiaльними pecypcaми, нeoбxiднo: 

- вивчити пopядoк poзpaxyнкy й oбгpyнтoвaнicть дoгoвopiв 

пpo пocтaвкy мaтepiaльниx pecypciв, yмoви пocтaвoк; 

- визнaчити xapaктep виpoбничиx мaтepiaльниx зaпaciв i змiнy 

ïx cтpyктypи; 
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- пepeвipити oбґpyнтoвaнicть нopм виpoбничиx зaпaciв i 

пoтpeбy в мaтepiaльниx pecypcax; 

- виявити мoжливocтi змeншeння виpoбничиx зaпaciв i 

пoтpeби в мaтepiaльниx pecypcax. 

 

Питання до теми: 

1. Розкрийте сутність аналізу ефективності використання трудових 

ресурсів. 

2. Які коефіцієнти характеризують рух працівників на 

підприємстві? 

3. Розкрийте сутність аналізу забезпеченості підприємства 

основними засобами. 

4. Розкрийте сутність аналізу забезпечення підприємства 

матеріальними  ресурсами. 

 

Питання для дискусій: 
1. Які існують сучасні методики аналізу трудових ресурсів 

підприємства в системі ФЕБ. 

2. Як використовують зарубіжний досвід підготовки працівників на 

підприємстві? 

3. Наведіть методику аналізу забезпечення підприємства 

матеріальними  ресурсами  в системі ФЕБ. 

 

ТЕМА 8. Дивідендна політика та її напрями на 

підприємстві 

 

Основні поняття теми: 

Одним з важливих завдань фінансового управління є формування 

та реалізація політики підприємства в галузі виплати дивідендів. 

Дивіденди — це частина чистого прибутку, розподілена між 

учасниками (власниками) відповідно до частки їх участі у статутному 

капіталі підприємства. 

Дивідендна політика — це набір цілей і завдань, які ставить перед 

собою керівництво підприємства у галузі виплати дивідендів, а також 

сукупність методів і засобів їх досягнення. Оптимізація дивідендної 

політики — це оптимізація співвідношення між прибутком, що 

виплачується у вигляді дивідендів, і тим, який реінвестується з метою 

максимізації доходів власників. 
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Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за корпоративними 

правами кожної категорії приймають власники (загальні збори 

власників) підприємства за рекомендацією наглядової ради чи 

пропозицією виконавчих органів. Порядок повідомлення власників 

корпоративних прав про виплату дивідендів регламентується статутом 

товариства. Як правило, підприємства дають відповідне оголошення у 

заздалегідь визначених друкованих засобах масової інформації. 

Порядок нарахування дивідендів (прибутку на корпоративні права) 

значною мірою залежить від форми організації бізнесу та форми 

власності.  

Загалом дивіденди можуть виплачуватися в таких формах: 

- грошова; 

- негрошова; 

- змішана форма; 

- приховані дивіденди. 

У процесі реалізації обраного типу дивідендної політики 

підприємства вдаються до специфічних прийомів.  

Такими прийомами є: 

- збільшення статутного капіталу та виплата дивідендів акціями; 

- подрібнення акцій; 

- викуп акціонерним товариством акцій власної емісії (або 

зменшення номіналу). 

 

Питання до теми: 

1. Охарактерихуйте зміст, значення та основні завдання 

дивідендної політики. 

2. Наведіть основні фактори дивідендної політики. 

3. Визначіть порядок нарахування дивідендів. 

4. Які існують форми виплати дивідендів. 

 

Питання для дискусій: 

5. Дайте характеристику інструментам дивідендної політики в 

систеиі фінансово-економічної безепки. 

6. Охарактеризуйте основні методи нарахування дивідендів. 

7. Які методи оподаткування дивідендів існують на підприємстві. 

8. Наведіть приклади ефективності дивідендної політики в умовах 

ФЕБ. 
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ТЕМА 9. Фінансова діяльність підприємств у сфері 

зовнішньо-економічних відносин 

 

Основні поняття теми: 

Зовнішньоекономічна діяльність — діяльність господарюючих 

суб’єктів України та іноземних суб’єктів господарської діяльності, 

побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 

території України, так і за її межами. Таким чином, 

зовнішньоекономічні відносини охоплюють усі операції, пов’язані з 

оборотом товарів, робіт, послуг, капіталів. Ця діяльність може бути 

фінансовою, інвестиційною чи операційною. 

До основних завдань фінансиста в процесі здійснення 

підприємством зовнішньоекономічних операцій належать: 

- вибір найприйнятнішої форми розрахунків та їх організація; 

- здійснення операцій з придбання та продажу валюти на валютних 

аукціонах, валютних біржах та міжбанківському валютному ринку; 

- оптимізація фінансових відносин з посередниками (брокерами, 

агентами, консигнаторами тощо), страховиками та транспортно-

експедиційними організаціями при здійсненні зовнішньоекономічних 

операцій; 

- фінансове забезпечення імпортних та експортних операцій; 

- визначення умов здійснення товарообмінних операцій, іншої 

діяльності, побудованої на формах зустрічної торгівлі між 

підприємством та іноземними суб’єктами господарської діяльності; 

- податкове планування при здійсненні зовнішньоекономічних 

операцій; 

- оптимізація фінансових відносин з державними органами, 

відповідальними за регулювання та контроль зовнішньоекономічних 

операцій; 

- управління ризиками у сфері зовнішньоекономічних відносин. 

Платіжні ризики — це основна група ризиків при здійсненні 

зовнішньоекономічних операцій. До неї належать численні ризики, 

пов’язані з виникненням безнадійної чи простроченої дебіторської 

заборгованості як в експортера, так й імпортера, з чого випливає ризик 

сплати пені за порушення строків розрахунків в іноземній валюті.  

Форфейтинг — це спосіб фінансування (кредитування) 

зовнішньоекономічних операцій, який полягає в купівлі в експортера 

експортних вимог форфейтером (комерційним банком чи 

спеціалізованою компанією) з виключенням права регресу (зворотної 
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вимоги). Експортеру виплачується залишкова сума експортної вимоги 

за мінусом суми дисконту. 

Митне регулювання — це регулювання питань, пов’язаних з 

установленням мита і митних зборів, процедурами митного контролю 

зовнішньоекономічної діяльності та організацією діяльності органів 

митного контролю України. Митні правила, які включають порядок 

декларування товарів, сплати мит і митних зборів, надання митних 

пільг та інші умови проходження митного контролю, встановлюються 

законами України про митне регулювання, Єдиним митним тарифом 

України та міжнародними договорами. 

 

Питання до теми: 

1. Компетенції фінансових служб у сфері зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства. 

2. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної 

діяльності в іноземній валюті. 

3. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій. 

4. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних 

операцій. 

Питання для дискусій: 

1. Які є компетенції фінансових служб в сисстемі ФЕБ 

підприємства? 

2. Як здійснюється регулювання розподілу виручки від 

зовнішньоекономічної діяльності в іноземній валюті? 

4. Яким чином проводиться митне оформлення декларацій та 

оподаткування зовнішньоторговельних операцій? 

 

ТЕМА 10. Бюджетування на підприємстві 

Основні поняття теми: 

Бюджет – це сума коштів, які є у розпорядженні підприємства для 

виконання визначених функцій та проведення певних заходів у рамках 

загально фірмового планування. 

Бюджетування – це процес складання бюджетів та контролю за їх 

виконанням. 

Завдання бюджетування: 

- формування найважливіших народногосподарських пропорцій 

розвитку економіки на плановий період; 
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- визначення раціональних шляхів бюджетного забезпечення 

передбачуваного рівня соціально-економічного розвитку на основі 

ефективного використання наявних ресурсів; 

- виявлення резервів у галузях економіки і спрямування їх на 

виконання плану економічного і соціального розвитку; 

- встановлення раціональних форм мобілізації грошових 

надходжень за окремими джерелами та формування доходів бюджетів 

з урахуванням резервів їх збільшення; 

- раціональний розподіл видатків державного бюджету між 

окремими ланками бюджетної системи та збалансування бюджетів 

нижчого рівня. 

Основними функціями бюджетування є: 

- регулювання фінансових компетенцій (визначення потреби у 

фінансових ресурсах, необхідних для досягнення поставлених цілей 

окремими підрозділами підприємства); 

- прогнозування - в бюджетах знаходять свій фінансовий вираз 

майбутні операції підприємства; 

- координація – наявні та мобілізовані фінансові ресурси повинні 

спрямовуватися на досягнення цілей, визначених у стратегії розвитку 

підприємства; 

- мотивація – виконання бюджетних показників є критерієм 

ефективності діяльності окремих осіб, структурних 

За способами бюджетування розрізняють: 

- нуль-базис-бюджетування 

- бюджети від досягнутого; 

- бюджети з проробленням додаткових варіантів. 

Група основних бюджетів включає: 

-план інвестицій; 

-план фінансових результатів (прибутків і збитків); 

-планування ліквідності (оперативний фінансовий бюджет); 

-плановий баланс; 

-план звіту про рух грошових коштів(Cash-flow). 

До типових часткових бюджетів можна віднести: 

- план реалізації продукції; 

- бюджет виробництва; 

- бюджет товарно-матеріальних запасів; 

- бюджет фонду оплати праці та нарахувань на неї; 

- бюджет матеріальних витрат; 

- бюджет споживання енергії; 
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- бюджет інших витрат; 

- бюджет погашення кредитів (прив’язаний до графіків виконання 

зобов’язань); 

- податковий бюджет. 

Питання до теми: 

1. Сутність, завдання та особливості бюджетування. 

2. Принципи та функції бюджетування. 

3. Етапи бюджетування. 

4. Способи бюджетування. 

5. Система бюджетів на підприємстві та їх взаємозв’язок. 

 

Питання для дискусій: 

1. В чому полягає сутність, завдання та особливості бюджетування 

в системі фінансово-економічної безпеки?. 

2. Наведіть сучасні принципи та функції бюджетування. 

3. Які існують різновиди етапів бюджетування? 

4 Охарактеризуйте систему діючих бюджетів на підприємстві та їх 

взаємозв’язок. 

 

4 ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ: 

 

1. Cyтнicть фiнaнcoвo-eкoнoмiчнoï дiяльнocтi cyб’єктiв 

гocпoдapювaння. 

2. Opгaнiзaцiя фiнaнcoвoï poбoти cyб’єктiв гocпoдapювaння в 

системі фінансово-економічної безпеки. 

3. Ocнoвнi нaпpями eкoнoмiчнoï пoлiтики дepжaви y cфepi 

гocпoдapювaння. 

4. Oб’єкт, пpeдмeт i зaвдaння eкoнoмiчнoгo aнaлiзy. 

5. Види eкoнoмiчнoгo aнaлiзy. 

6. Взaємoзв’язoк yпpaвлiнcькoгo i фiнaнcoвoгo aнaлiзy у сфері ФЕБ. 

7. Aнaлiз зaгaльнoгo кaпiтaлy пiдпpиємcтвa в системі фінансово-

економічної безпеки. 

8. Aнaлiз джepeл фopмyвaння кoштiв. 

9. Aнaлiз aктивiв (мaйнa) тa пacивiв пiдпpиємcтвa у сфері 

ФЕБ. 
10. Kpeдитocпpoмoжнicть пoзичaльникa. 

11. Kpeдитнe зaбeзпeчeння фiнaнcoвиx пoзик в системі фінансово-

економічної безпеки. 
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12. Ocoбливocтi пpoвeдeння oпepaцiй фaктopингy у сфері 

ФЕБ. 
13. Meтoди yпpaвлiння iннoвaцiйним poзвиткoм cyб’єктiв 

гocпoдapcькoï дiяльнocтi. 

14. Ocнoвнi джepeлa фінансування iннoвaцiйнoï дiяльнocтi 

cyб’єктiв гocпoдapcькoï дiяльнocтi. 

15. Пoкaзники eфeктивнocтi витpaт нa викopиcтaння нoвoï 

тexнiки в системі фінансово-економічної безпеки. 

16. Сутність і класифікація фінансових інвестицій підприємства. 

17. Довгострокові фінансові інвестиції у сфері ФЕБ. 
18. Поточні фінансові інвестиції в системі фінансово-економічної 

безпеки. 

19. Aнaлiз eфeктивнocтi викopиcтaння тpyдoвиx pecypciв. 

20. Aнaлiз зaбeзпeчeнocтi пiдпpиємcтвa ocнoвними зacoбaми й 

eфeктивнocтi ïx викopиcтaння. 

21. Aнaлiз зaбeзпeчeння пiдпpиємcтвa мaтepiaльними pecypcaми. 

22. Інструменти дивідендної політики в системі фінансово-

економічної безпеки. 

23. Методи нарахування дивідендів. 

24. Оподаткування дивідендів у сфері ФЕБ. 
25. Регулювання розподілу виручки від зовнішньоекономічної 

діяльності в іноземній валюті. 

26. Розрахунки при здійсненні зовнішньоекономічних операцій в 
системі фінансово-економічної безпеки. 

27. Митне оформлення та оподаткування зовнішньоторговельних 

операцій. 

28. Етапи бюджетування у сфері ФЕБ. 
29. Способи бюджетування. 

30. Система бюджетів на підприємстві та їх взаємозв’язок в системі 

фінансово-економічної безпеки. 
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