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 ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

Дані  методичні вказівки розраховані для студентів денної та 

заочної форми навчання за напрямом підготовки  6.030601 

«Менеджмент». 

Метою написання є ознайомлення студентів з дисципліною 

«Фінанси, гроші і кредит», основними її поняттями та показниками. В 

методичній розробці наводяться основні питання для самостійного 

розгляду, а також задачі за окремими розділами курсу, методика їх 

вирішення, перелік рекомендованої літератури, теми рефератів та 

питання гарантованого рівня знань. 

Методичні вказівки мають завдання надати допомогу студентам у 

підготовці до практичних занять та здачі поточних і підсумкових 

модулів з дисципліни „Фінанси, гроші і кредит”. 

 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Тема 1. Історія розвитку грошей (2 год.) 

 

1. Сутність та походження грошей.  
2. Форми грошей та їх еволюція.  
3. Функції грошей.  
4. Роль грошей у системі суспільного відтворення. 
5. Кількісна теорія грошей та монетаризм.  

 

Література: 2, 5, 8, 12. 

 

Тема 2. Грошовий оборот та грошові потоки (2 год.)  

 

1. Сутність грошового обороту та грошових потоків.  
2. Суть і структура грошового обороту.  
3. Грошові потоки та механізм їх балансування. 

4. Грошова маса.  
5. Швидкість обігу грошей.  
6. Закон грошового обігу та його дія в сучасних умовах 
розвитку. 

 

Література: 1, 5, 6, 8. 
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Тема 3. Грошовий ринок  (2 год.) 

 

1. Суть і структура грошового ринку. 
2.  Визначення попиту на гроші.  

3. Розрахунок показників, що встановлюють пропозицію 

грошей.  

4. Рівновага на грошовому ринку і ринковий відсоток. 
 

Література: 2, 4, 25, 28. 

 

Тема 4. Грошова система (2 год.) 

 

1. Поняття грошової системи та її елементи. 
2. Типи грошових систем. 

3. Становлення грошової системи України.  
4. Методи та інструменти регулювання грошової систем. 

5. Загальна характеристика грошових систем зарубіжних країн. 

6. Грошова система країн – членів ЄС. 

7.  Перспективи розвитку грошових систем в умовах ринку. 

 

Література: 3, 7, 11, 18. 

 

Тема 5. Інфляція та грошові реформи (2 год.) 

 

1. Суть та форми інфляції. Причини інфляції. 
2. Показники вимірювання інфляції.  
3. Методи регулювання інфляції.  
4. Наслідки інфляційних процесів та шляхи їх подолання. 
5. Класифікація грошових реформ. 

6. Основні моделі грошових реформ. 

7. Сутність грошової реформи 1996 року. 

 

Література: 5, 10, 13, 15. 

 

Тема 6. Валютні відносини та валютні системи (2 год.) 

 

1. Сутність валютних відносин. 
2. Класифікація валютних систем.  

3. Основні принципи побудови валютих процесів в державі. 
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4. Валютний курс та порядок його визначення.   
5. Режим валютного регулювання і валютний контроль на 

Україні. 

 

Література: 6, 8, 17, 22. 

 

Тема 7. Суть, функції та теорії фінансів (2 год.) 

 

1. Предмет фінансів. Історія їх розвитку.  
2. Завдання фінансів.  
3. Функції фінансів на сучасному етапі. 
4. Призначення та роль фінансів в умовах ринку. 
5. Докейнсіанські теорії фінансів.  
6. Економічна теорія Джона Кейнса. 
7. Неокейсіанці та сутність їх теорії. 
8. Неокласичні теорії фінансів.  
9. Посткейнсіанські теорії фінансів. 
 

Література: 1, 13, 23, 24. 

 

Тема 8. Фінансова система та фінансовий механізм (2 год.) 

  

1. Сутність та структура фінансової системи України.  
2. Основні функції Мінфіну, НБУ, ДПА, фондової біржі та  

державної комісії з ЦП.  

3. Управління фінансовою системою в умовах ринкової 

економіки. 

4. Сутність фінансового ринку та його функції.  
5. Характеристика основних показників фінансового ринку.  
6. Структура та учасники фінансового ринку. 
7. Поняття фінансового механізму.  
8. Характеристика основних складових фінансового механізму.  
9. Структура фінансового механізму 
10. Сутність та завдання фінансової політики.  
11. Основні елементи та види фінансової політики. 
12. Принципи фінансової політики в умовах регулювання 
економіки. 

13. Поняття і завдання фінансового планування.  
14. Методи визначення фінансових потреб.  
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15. Планування державних фінансів.  
16. Загальна структура бізнес-плану та порядок його розробки. 
17. Сутність та завдання фінансового контролю.  

18. Види, форми і методи фінансового контролю.  

19. Органи фінансового контролю.  

20. Аудиторський контроль. кредитування населення. 
 

Література: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 15, 21, 23. 

 

Тема 9. Сутність фінансів підприємства  
в умовах ринку (2 год.) 

 

1. Поняття фінансів підприємства.  
2. Місце фінансів підприємства у фінансовій системі країни. 
3. Структура фінансових відносин, що мають місце на 
підприємстві.  

4. Поняття фінансових ресурсів підприємства.  
5. Поділ джерел формування фінансових ресурсів підприємства 
на власні та залучені.  

6. Грошові надходження підприємств. 
 

Література: 9, 12, 15, 19. 25. 

 

Тема 10. Кредит у ринковій економіці (2 год.) 

 

1. Походження та суть кредиту.  
2. Функції та роль кредиту.  
3. Ринок позичкових капіталів.  
4. Теорії кредиту.  
5. Форми та види кредиту.  
6. Сутність та класифікація форм кредиту в Україні. 

7. Принципи банківського кредитування  та страхування 

кредитів.  

 

Література: 2, 8, 11, 15. 
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Тема 11. Поняття кредитної системи та її структура (2 год.)  

 

1. Поняття кредитної системи.  
2. Структура кредитної системи.  
3. Комерційні банки як основна ланка кредитної системи.  
4. Сутність спеціалізованих кредитно-фінансових інститутів 

(СКФІ) України.  

5. Структура СКФІ в умовах ринкової економіки. 
 

Література: 3, 8, 11, 21. 

 

Тема 12. Національний банк України (НБУ)  

та його роль в економіці (2 год.) 

 

1. Структура НБУ. 

2. Роль НБУ на сучасному етапі.  

3. Організація та функції НБУ. 

4. Пасивні та активні операції НБУ.  

5. Механізм реалізації грошово-кредитної політики 

центрального банку України. 

 

Література: 10, 24, 18, 21. 
 

Тема 13. Цінні папери як інструмент фінансів держави ( 2 год.) 

 

1. Сутність та види цінних паперів (ЦП).  

2. Ринки ЦП. 

3. Інвестиційні інститути.  
4. Методи отримання доходів з ЦП. 

5. Сутність акцій та їх види. 
6. Номінальна та ринкова вартість акцій. 
7. Дивіденди за акціями. 
8. Продаж акцій. 

9. Поняття облігацій та їх види.  
10. Дохідність облігацій.  
11. Облігації державної позики та конвертовані облігації.  
12. Інші види ЦП. 

      Література: 2, 5, 7, 10, 12, 15, 18, 22, 27. 
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3. ЗАДАЧІ ДЛЯ ВИРІШЕННЯ 

 

Задача 1 

Готівка складає 500 млн. грн., ощадні вклади 300 млн. грн., поточні 

вклади 800 млн. грн., строкові вклади 750 млн. грн.  

Визначити величину грошового агрегату М2. 

 

Задача  2 

     Кошти на рахунках комерційного банку характеризуються 

наступними даними (тис.грн.):  

1. кошти в депозитах до запитання 7,64; 

2. кошти в строкових депозитах 13,3;  

3. кошти в касі 2,5;  

4. кошти на поточних рахунках підприємств 53,5;  

5. кошти в цінних паперах 6,1;  

6. кошти на чекових рахунках 3,9. 

     Визначити величину М0 – М3. 

 

Задача 3 

     Кошти на рахунках комерційного банку характеризуються 

наступними даними (тис.грн.):  

1. кошти в касі 5,3;  

2. кошти в депозитах до запитання 11,4; 

3. кошти на кореспондентському рахунку 15,9;  

4. кошти на поточних рахунках підприємств 15,0;  

5. кошти в цінних паперах 3,9. 

     Визначити величину М0 – М3. 

 

Задача 4 

На основі наведених  даних визначити величини М1 – М3: 

Невеликі строкові вклади - 1630 тис. грн.;  

Великі строкові вклади - 1630 тис. грн.;  

Чекові вклади - 448; 

Без чекові заощаджу вальні вклади - 300; 

Готівкові гроші - 170. 

 

Задача 5 

     Фактична кількість грошей в обігу 5 тис. грошових одиниць. 

Середня кількість вироблених товарів 6500 одиниць. Середній рівень 
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цін 4 грошових одиниці. Швидкість обігу грошей V1 = 3 оберти, V2 = 

6 обертів.  

    Визначити необхідну грошову масу та проаналізувати ситуацію. 

 

Задача 6 

     Комерційний банк має на поточних рахунках  100 тис.грн. і 

підтримує необхідний рівень резервів. Норма обов’язкового  

резервування становить 10%. Підприємство  поклало на поточний 

рахунок 5 тис. грн.. готівкою, які банк вирішив зарезервувати.   

    Визначити величину обов’язкових і надлишкових резервів банку. 
 

Задача  7 

     Баланс банку має вигляд.  Норма обов’язкового резервування 

становить 10%.  

Активи Пасиви 

Кошти в касі 10 тис.грн. Вклади до запитання 150 тис. 

грн. 

Резерви 40 тис.грн. Строкові депозити 25 тис.грн. 

Кредити видані 125 тис.грн. Власні кошти 50 тис.грн. 

Цінні папери 50 тис.грн.   

    Визначити обов’язкові резерви, надлишкові резерви, кредитний 
потенціал банку  та банківської системи. 

 

Задача 8 

 

     Депозити банку складають 10 тис. дол. Норма обов’язкового 

резервування  20%. Визначити обсяг позичок, які може надати банк та 

вся банківська система.  

 

Задача 9 

     Баланс банку має вигляд.  Норма обов’язкового резервування 

становить 10%.  

 

Активи Пасиви 

Резерви 59 тис.грн. Вклади до 

запитання 

75 тис.грн. 

Кредити видані 186 тис.грн. Строкові депозити 120 тис.грн. 

 125 тис.грн. Власні кошти 50 тис.грн. 
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     Скласти баланс банку  після того, як він надасть позики на 

максимально можливу суму. 

 

Задача 10 

    НБУ зменшив норму обов’язкового резервування  з 8% до 5%. 

Величина депозитів  в банківській системі  200 млрд. грн. 

    Визначити зміну пропозиції грошей. 
 

Задача 11 

 

    Визначити величину грошового мультиплікатора  поточних 

рахунків при нормі обов’язкового резервування 10%, 15% та 20 %. 

 

Задача 12 

 

     Визначити грошовий мультиплікатор та мультиплікатор поточних 
рахунків, якщо норма обов’язкового резервування  становить 10%, 

норма фактичного  резервування 20%, відношення готівки до 

депозитів 30%. 

 

Задача 13 

 

    Норма резервування депозитів 40%. Коефіцієнт депонування 50%. 

Грошова база 250 млрд.дол. Визначити пропозицію грошей, величину 

депозитів та готівки в обігу. 

 

Задача 14 

 

    В банківській системі з’явився новий вклад 200 тис. грн. Норма 

обов’язкового резервування 10%. Визначити можливу зміну грошової 

маси.  

 
Задача 15 

Визначити сьогоднішню дисконтовану цінність долара (СДЦ) через 

2 роки, якщо: 

     а) Процентна ставка є постійною і становить 8%. 

     б) Процентна ставка є постійною і становить 10%. 

     в) Процентна ставка цього року становить 10%, а наступного 8%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 11

Задача 16 

Підприємець має можливість вкласти капітал за таких умов: на 

інвестуванні 100 тис. дол. сьогодні, 150 тис. дол. через рік, він 

заробить 300 тис. дол. через 2 роки. Чи слід йому здійснювати це 

вкладення капіталів за ставки 5%? За ставки15%?  Поясніть чому. 

 

Задача 17 

     Є два варіанти надходження грошей: 

     1.        Сьогодні 20 тис 

                Через рік 50 тис.  

                Через два роки 50 тис. 

      2.        Через рік 100 тис. 

Визначити найбільш вигідний варіант при ставці 10 %. 

 

Задача 18 

 

     Інвестиція в розмірі 10 млн. грн. буде приносити фірмі А щорічний 

доход в розмірі 960 тис. грн. протягом 10 років. Визначити, при якій 

процентній ставці ця інвестиція буде вигідною для фірми. 

 

Задача 19 

Визначити сьогоднішню дисконтовану цінність долара (СДЦ) через 

3 роки, якщо: 

     а) Процентна ставка є постійною і становить 7%. 

     б) Процентна ставка є постійною і становить 15%. 

     в) Процентна ставка цього року становить 12%, а наступного 8%. 

 

Задача 20 

     Підприємець має можливість вкласти капітал за таких умов: на 

інвестуванні 145 тис.дол. сьогодні, 120 тис.дол. через рік, він заробить 

400 тис.дол. через 3 роки. Чи слід йому здійснювати це вкладення 

капіталів за ставки 15%?. За ставки 10%?  Поясніть чому. 

 

Задача 21 

 

     Припустимо, існує система золотого стандарту. Долар США має 

фіксований золотий вміст по ціні 27,60 $ за унцію, а англійський ф. ст. 

-  4,75 ф. ст. за унцію. Який обмінний курс $ до ф. ст.? 
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Припустимо, ви починаєте здійснювати операції, маючи 76 ф. ст. 

при курсі 8 $ =1 ф. ст. Яку кількість золота ви б могли купити у 

Великобританії? 

Припустимо, ви не купуєте золото, а обмінюєте свої фунти на 

долари. Яку кількість золота ви б могли купити в США? 

 

Задача 22 

 

     Визначити крос–курси валют по відношенню до євро, якщо відомо: 

1 євро = 1,2213 дол. США 

1 ф. ст. = 1,5117 дол. США; 

1 дол. США = 127, 21 японські ієни; 

1 дол. США = 2,5428 швейцарських франків; 

1 дол. США = 5,0500 гривень. 

 

Задача 23 

Припустимо, існує система золотого стандарту. Долар США має 

фіксований золотий вміст по ціні 50,46 $ за унцію, а англійський ф. ст. 

-  4,75 ф. ст. за унцію. Який обмінний курс $ до ф. ст.? 

Припустимо, ви починаєте здійснювати операції, маючи 100 ф. ст. 

при курсі 4 $ =1 ф. ст. Яку кількість золота ви б могли купити у 

Великобританії? 

Припустимо, ви не купуєте золото, а обмінюєте свої фунти на 

долари. Яку кількість золота ви б могли купити в США? 

 

Задача 24 

     Підприємство взяло кредит у сумі 1000 млн. грн. Під 25% річних на 

5 місяців. Визначити, яку суму відсотків за кредит підприємство буде 

сплачувати кожний місяць, якщо оплата здійснюється рівними 

частинами. 

 

Задача 25 

     Скласти баланс комерційного банку: 

Витрати банку – 384 грн.        Дебітори – 353 грн. 

Статутні фонди – 205 грн.       Кредитори – 1320 грн. 

Основні засоби – 134 грн.        Каса – 847 грн. 

Резервні фонди – 199 грн.        Спец. Фонди – 450 грн. 

Кредити громадян – 843 грн.    Доходи банку – 387 грн. 
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Задача 26 

     Підприємство взяло кредит на 5 років під 20 % річних, у сумі 2 

млн. грн. По угоді з банком погашення кредиту відбувається рівними 

частинами щорічно протягом 5 – ти років. Визначити суму, яку 

підприємство буде вносити в банк щорічно. 

 

Задача 27 

 

     Припустимо, що ціна швейцарського франку до  1 долара  впала з 

50 до 45 центів за 1 франк. Як зміниться ціна магнітофона в доларах, 

який продається за 150 франків? 

 

Задача 28 

     Скласти прогноз касових оборотів. 

1. Надходження на рахунки громадян - 1350 грн. 

2. Перерахування готівки в резервні фонди – 852 грн. 

3. Витрати на транспорт та зв’язок – 852 грн. 

4. Продаж готівки КБ – 1120 грн. 

5. Витрати на побутове обслуговування – 835 грн. 

6. Квартплата – 760 грн. 

7. Виручка – 1260 грн. 

8. Грошові виплати – 130 грн. 

9. Надходження на рахунки КСП – 350 грн. 

10. Інші витрати – 209 грн. 

11. Інші надходження – 120 грн. 

 

Задача 29 

     Скласти баланс доходів та витрат населення за 2009 рік. 

1. Заробітна плата робітників – 9758 грн. 

2. Платежі до бюджету – 632 грн. 

3. Виручка від реалізації продукції – 1040 грн. 

4. Стипендії – 564 грн. 

5. Оплата комунальних послуг – 487 грн. 

6. Доходи крім зарплати – 1078 грн. 

7. Добродійні внески – 214 грн. 

8. Виручка від продажу товарів – 1897 грн. 

9. Оплата побутових послуг – 453 грн. 

10.  Відсотки по вкладах – 135 грн. 

11. Обов’язкові платежі – 258 грн. 
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12. Інші надходження – 122 грн. 

13. Інші витрати – 564 грн. 

 

Задача 30 

     За квітень в журналі-ордері прибуткових та видаткових касових 

ордерів  підприємства побутового обслуговуваня проведені такі 

записи: 

 

Документ Операція Д – т К – т Сальдо 

Сальдо на 1.04.    55 

1.04.- ПКО – 1  Виручка  200   

          ВКО – 1 Здано в банк 150   

5.04. – ПКО – 2 Отримано на ЗП 350   

           ВКО – 2 На поточні потреби  340  

10.05. –ПКО -3  Виручка 400   

             ВКО – 3 На відрядження   250 

15.05. – ПКО – 

4 

Виручка  560  

              ВКО – 

4   

Лікарняні 120   

20.05.- ПКО – 5 Виручка 240   

             ВКО – 5  Здано в банк  250  

25.05. – ПКО – 

6 

Виручка  150  

     Визначити сальдо на кожен день та на кінець місяця. Встановити 

штрафні санкції. Якщо на підприємстві працює 5 чол. Ліміт каси 45 

грн. 

 

Задача 31 

    Норма обов’язкового резервування складає 10%, коефіцієнт 

депонування 20%. Визначити обов’язкові резерви, надлишкові 

резерви, кредитний потенціал банку та банківської системи в цілому, 

грошовий мультиплікатор. 

 

Задача 32 

     Розрахувати мультиплікатор плточних рахунків для трьох варінтів: 

Касовий резерв 10% і мінімальний резерв 10%; 

Касовий резерв 5% і мінімальний резерв 20%; 
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Касовий резерв 15% і мінімальний резерв  35%. 

     Яка можлива кредитна емісія в кожному з перерахованих випадків 

при новому грошовому вкладі 50 тис. грн.? 

 

Задача 33 

     Інвестору  пропонують два варіанти надходження грошей  

(тис. грн.): 

                          Сьогодні            Через 1 рік        Через 2 роки 

Платіжний потік А             100                       100                        - 

Платіжний потік В              20                         100                        100 

 

    Який з двох варіантів найбільш вигідний для інвестора при ставці 

5%, 10%, 15%? 

Задача 34 

 

     За рік номінальний дохід працівника виріс з 12000 грн. до 18000 

грн. за цей же період ціни зросли на 15%. Як змінився реальний дохід  

працівника? 

 

Задача 35 

    Номінальний фонд в розмірі 3000 грн. підвищився у звітному році 

до 4500 грн. В той же час індекс споживчих цін становить 125%. 

Розрахувати збільшення номінального і  реального доходу  та зміну 

купівельної спроможності грошей. 

 

Задача 36 

     Визначити вартість приватизованого підприємства методом витрат. 

Площа земельної ділянки складає 400м
2
. нормативна ціна землі 35 грн. 

за їм
2
. Вартість будівництва споруди за кошторисом 100 тис. грн. 

непрямі витрати складають 20% від вартості будівництва. Норма 

прибутку на вкладений капітал становить 30%. Знос споруди 5% 

вартості будівництва. Вартість допоміжної споруди складає 20 тис. 

грн. (знос 5%). Яка буде ринкова вартість права власності на 

нерухомість? 

 

Задача 37 

    Визначити курсову вартість акції, якщо прибуток закритого 

акціонерного товариства "АСКО" за рік став 48000 грн. Кількість 
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оплачених акцій становить -10 тис. штук. Середня ставка НБУ за 

централізованими кредитами складає 60% річних. 

 

Задача 38 

     Визначити, який рейтинг має акція АТ відкритого типу "ЮМІКС" 

номіналом 1000 грн. Ціна продажу 4000 грн., дивіденди за якою в 

минулому році становили 400% річних. 

 

Задача 39 

     Визначити ринкову ціну акції АТ "Трансавто", якщо відома 

номінальна вартість - 1500 грн. Ціна продажу 3000 грн. Інвестор 

очікує, що в майбутньому ціна акції складатиме 5000 грн. Дивіденди 

становлять 200% річних. Мінімальна норма прибутку 80%. Чи реально 

і доцільно купувати дану акцію? 

 

Задача 40 

    Інвестиційна компанія володіє акцією номіналом 1000 грн., 

дивіденди -120% річних. Середньорічний темп росту дивідендів 

становить 50% річних. Мінімальна норма прибутку за іншими 

інвестиціями - 0,8. Визначити ринкову ціну акції. 

 

Задача 41 

    Визначити, чи вигідно купувати привілейовану акцію АТ "Кристал" 

та ринкову вартість її продажу, якщо відомо: 

1. Номінал акції - 1000 грн.; 

2. Ринкова ціна - 2000 грн.; 

3. Розмір дивіденду - 200% річних; 

4. Мінімальна норма прибутку - 0,9. 

 

Задача 42 

 

     Прибуток АТ закритого типу "ОСНОВА", що залишився після всіх 

відрахувань і направлений на виплату дивідендів становить 1200 грн. 

Загальна сума акцій випущених АТ — 500 тис. грн., в тому числі 

привілейованих — 240 тис.грн. звичайних 260 тис. грн. на 

привілейовані акції встановлений фінансовий розмір дивіденду - 30% 

до їх номінальної вартості. Необхідно визначити розмір дивідендів за 

кожним видом акцій. 
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Задача 43 

     Фірма "Приватінвест" випустила акції. Ціна акції 500 грн., 

дивіденди становлять 50 грн., доходи на акцію 10 грн., річний приріст 

дивідендів - 10%.  

    Визначити: 

а) коефіцієнт виплати дивідендів; 

б) % доходу від акції; 

в) ринкову необхідну ставку доходу. 

 

Задача 44 

 

     Фірма "Ріко" оголошує подрібнення акцій 2 за 1. Акція перед 

подрібненням продавалась за ціною 50 грн. і мала номінальну вартість 

100 грн. Визначити, яка ціна акції буде після подрібнення та номінал 

акції? 

Задача 45 

 

     Використовуючи модель дивідендів Майрона-Гордона визначити 

ціну акції компанії "БАСКО", якщо доходи зросли з 20 грн. до 40 грн. 

за акцію на протязі 10 років, коефіцієнт виплати 50%, а ставка 

дисконту становить - 15%. 

 

Задача 46 

 

     Компанія "Транзит" - покупець обмінює 100 тис. своїх акцій на 

акції компанії "приват", які купує за коефіцієнтом 1,7. Визначити: 

а) скільки акцій видасть компанія-покупець в обмін на акції 

компанії, які купують?; 

б) яка буде загальна сума угоди, якщо ціна акції компанії-

покупця становить 50 грн.? 

 

Задача 47 

 

     Конвертована облігація має ціну 1000 грн. Акція, на яку вона 

конвертується продається за ціною 50 грн., ціна конверсії становить 

50 грн. Визначити суму прибутку або збитку від обліку облігації, якщо 

номінал облігації 1000 грн. 
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Задача 48 

 

     Визначити облігаційну вартість, якщо ринкова дохідність 

конвертованої облігації склала 25%. купонний дохід дорівнює 1000 

грн. Сума облігацій 50 тис. грн. 20% становлять конвертовані облігації 

з терміном погашення 10 років і номіналом 5000 грн. 

 

Задача 49 

 

     АТ відкритого типу "Діана" випустило 10%-облігації на суму 100 

тис. грн., привілейовані акції на суму 20 тис. грн. з фінансовими 

дивідендами 40% і звичайні акції на суму 200 тис. грн. Визначити, 

який рівень ліверіджу АТ за даний рік? 

 

Задача 50 

     На валютній біржі пропонують наступний опціон на купівлю 

долара США: 

Сума - 100 тис. дол. США; 

Термін - 3 місяці. 

Курс опціону - 6,0 грн. за 1 дол. США. 

Премія - 0,5 грн. за 1 дол. США. 

Стиль - європейський. 

    Визначити, які витрати на купівлю валюти будуть здійснені МП 

"Ріко"? 

 

Задача 51 

     Визначити, яку премію або збиток отримає брокер після здійснення 

ф'ючерсного контракту. Якщо відомо: брокер заключив контракт на 3 

місяці на купівлю валюти за курсом 5,8 грн. за 1 дол. США. Він 

вносить за рахунок коштів клієнта заставу в розмірі 10% від суми 

оборутки. В ході торгівлі курс долару на біржі зростає до 6,0 грн. за 1 

дол. США. В день виконання ф'ючерсний контракт закритий за 

встановленим новим курсом. 

 

Задача 52 

 

     Розрахувати величину дисконту і суму платежу форфетора 

(векселедержателя) клієнту за купівлю у нього партії векселів. 

Форфетор купив у клієнта 8 векселів, кожний з яких має номінал 1000 
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грн. Платіж за векселем виконується через кожні 200 днів. При цьому 

форфетор надає клієнту 3 пільгових дні на розрахунки. Облікова 

ставка за векселем становить 6% річних. Розрахунки здійснити двома 

способами. 

 

Задача 53 

 

     Визначити величину покриття страхового збитку, якщо відома 

вартість об'єкту страхування 100000 грн., страхова сума складає 50000 

грн., збиток страхувальника внаслідок пожежі становить 40000 грн. 

 

Задача 54 

 

     Визначити коефіцієнт нарощування і нарощену суму ренти з 

терміном 10 років, якщо платежі в розмірі 200000 грн. вносяться 

кожні півроку (2 рази в рік) і на них нараховуються відсотки за 

складною річною ставкою 20%. 

 

Задача 55 

 

     Визначити суму платежів за лізинговими операціями. Вартість 

лізингових основних фондів компанії "Скай-Вест" становить 100 тис. 

грн. Термін лізингу - 10 років, процентна ставка (з врахуванням 

комісійних) - 10% річних. Виплата платежів по лізингу здійснюється 

рівними частинами 2 рази в рік. 

 

Задача 56 

 

     Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді 

чистого прибутку за звітний період та суму централізованих 

фінансових ресурсів, які повинні спрямуватись підприємством у 

вигляді податку на прибуток. 

Показник Сума, грн. 

Дохід від реалізованої продукції 5000 

Отримано фінансову підтримку 2000 

Реалізовано ОЗ 1000 

Нараховані % банком з користування вільними 

коштами 

35 

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції 3000 
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продовження таблиці 

Виплачені дивіденди 160 

Отримано  штраф за невиконання умов угоди 

іншою фірмою 

110 

Придбано журнали «Наталі» 100 

Нараховано ПДВ 982 

Витрати на рекламу продукції, що підлягає 

продажу 

25 

 

Задача 57 

 

     Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді 

чистого прибутку за звітний період та суму централізованих 

фінансових ресурсів, які повинні спрямуватись підприємством у 

вигляді податку на прибуток. 

Показник Сума, грн. 

Дохід від реалізованої продукції 7000 

Отримано фінансову підтримку 2000 

Реалізовано ОЗ 1500 

Нараховані % банком з користування вільними 

коштами 

35 

Витрати, пов’язані з виробництвом продукції 4000 

Виплачені дивіденди 160 

Отримано  штраф за невиконання умов угоди іншою 

фірмою 

135 

Придбано журнали «Наталі» 100 

Нараховано ПДВ 1200 

Витрати на рекламу продукції, що підлягає продажу 25 

 

Задача 58 

 

     Визначити величину децентралізованих фінансових ресурсів, якщо 

виручка від реалізації продукції підприємства становить 158 тис. грн. 

в т. ч. ПДВ. Собівартість продукції 105 тис. грн. Доходи від продажу 

зайвого устаткування 25 тис. грн., доходи від продажу цінних паперів 

18 тис. грн. 
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Задача 59 

     Визначити величину фінансових ресурсів підприємства у вигляді 

ЧП та ту його частину, яка може бути спрямована на впровадження 

нових технологій, використовуючи наступні данні: 

Показники Сума, грн. 
Доход від реалізації товарів 10300 

Придбано долари США по курсу 8,3 580 

Продано долари США по курсу 8,35 580 

Придбана туристична путівка 1100 

Податкове зобов’язання 1717 

Виробничі витрати 5400 

Перераховано авансовий внесок податку на прибуток 670 

Зроблено відрахування у фонд розвитку виробництва 8% 

 

Задача 60 

     Визначити величину податків які будуть сплачені до бюджету за 

результатами господарської діяльності 

Показники Сума, грн. 

Дохід від реалізації товарів 18100 

Податкове забезпечення 2500 

Валові витрати 4000 

Амортизаційні витрати 1100 

Передплата на журнал «Галицькі контракти» 120 

 

Задача 61 

 

     Проаналізувати структуру бюджету України за даними таблиці. 

Структура бюджетної системи України, млн. грн. 

Показники 
Зведений 

бюджет 

У тому числі: 

Державний бюджет Місцевий бюджет 

Всього 
Питома 

вага,% 
Всього 

Питома 

вага,% 

1. Доходи:      

2009 рік 61954,3 42525,0 68,64 19429,3 31,36 

2010 рік 75286,8 52708,4 70,01 22577,4 29,99 

2. Видатки      

2009 рік 60318,9 35530,1 58,90 24788,8 41,10 

2010 рік 75792,5 44390,9 58,57 31401,6 41,43 
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Задача 62 

 

     Визначити суму дивідендів, яку необхідно сплатити власникам 

простих і привілейованих акцій та вибрати фірму, яка найбільш повно  

може задовольнити вимого власників акцій? 

 

Показники Фірма1 Фірма2 Фірма3 

Кількість простих акцій, шт. 25000 40000 18000 

Кількість привілейованих акцій, 

шт. 
5000 10000 8000 

Номінальна ціна акції, грн.. 12 10 8 

Розмір дивіденду по 

привілейованих акціях, % 
12 9 11 

Загальна сума дивіденду, грн.. 160000 

 

Задача 63 

 

     Розрахувати суму дивідендів, яку слід виплатити власникам 

простих і привілейованих акцій. 

Кількість випущених акцій                                              20000 шт. 

Акціонерний капітал                                                        240000 грн. 

Кумулятивні привілейовані акції                                    24000 грн. 

Фіксований дивіденд за привілейованими акціями       9% 

Період попередньої несплати дивідендів                       2 роки 

Прибуток за звітний період                                            100000 грн. 

Частка прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів 70% 

 

Задача 64 

 

     Визначити суму дивідендів, яку необхідно виплатити власникам 

простих і привілейованих акцій з повною участю в прибутках. 

Кількість випущених акцій                                        15000 шт. 

Кількість привілейованих акцій                                10% від заг. кіль-ті 

Загальна сума емісії акцій                                          300000 грн. 

Маса дивіденду                                                            120000 грн. 

Період попередньої несплати дивідендів                  2 роки 

Фіксований дивіденд по привілейованих акціях      12 % 
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Задача 65 

 

     Визначити суму дивіденду, яку необхідно виплатити власникам 

простих і привілейованих акцій з обмеженою участю в прибутках. 

Загальна кількість випущених акцій                              80000 шт. 

Кількість привілейованих акцій                                     10 % від заг. к-сті  

Загальна сума емісії акцій                                               740000 грн. 

Маса дивіденду                                                                 170000 грн. 

Фіксований дивіденд за привілейованими акціями      10 % 

Максимальний відсоток по привілейованих 

акціях з обмеженою участю у прибутку                         12%                                      

 

Задача 66 

 

     Визначити суму дивіденду, яку необхідно виплатити власникам 

простих і привілейованих акцій. 

Кількість випущених акцій                                               40000 шт. 

Кількість привілейованих акцій                                       8 % від заг. к-сті 

Загальна сума емісії акцій                                                 350000 грн. 

Привілейовані акції 

      Кумулятивні відсотки                                                  89 % 

      З обмеженою участю у прибутку                               11 % 

Фіксований дивіденд по привілейованих акціях             8 % 

Період попередньої несплати дивідендів                         4 роки 

Маса дивіденду                                                                   100000 грн. 

 

Задача 67 

 

     Визначити суму дивіденду, яку необхідно виплатити власникам 

простих і привілейованих акцій. 

Кількість випущених акцій                                              40000 шт. 

Кількість привілейованих акцій                                      8 % від заг. к-сті 

Загальна сума емісії акцій                                                350000 грн. 

Максимальний відсоток по привілейованих 

акціях з обмеженою участю у прибутку                        11 % 

Фіксований дивіденд по привілейованих акціях           8 % 

Період попередньої несплати дивідендів                       4 роки 

Маса дивіденду                                                                 100000 грн. 
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Задача 68 

 

     Розрахувати суму дефіциту бюджету області та суму дотацій та 

субвенцій. Сума регульованих доходів 240 млн. грн., сума закріплених 

доходів 130 млн. грн., сума витратної частини бюджету 580 млн. грн. 

Сума субвенцій складає 25 % від суми дефіциту бюджету. 

 

 

4. ПЕРЕЛІК РЕФЕРАТІВ 

 

1. Необхідність грошей  та історія їх розвитку. 

2. Форми грошей та їх еволюція. 

3. Функції грошей. 

4. Теорії грошей. 

5. Сутність та структура грошового обороту. 

6. Грошові потоки та механізм їх балансування. 

7. Сутність грошової маси. 

8. Швидкість обігу грошей. 

9. Закон грошового обігу та сталість грошей. 

10. Поняття грошового ринку та його структура. 

11. Чинники, що визначають  параметри попиту  на гроші. 

12. Пропозиція грошей та методи її регулювання. 

13. Грошова база та грошовий мультиплікатор. 

14. Рівновага на грошовому ринку та відсоток. 

15. Поняття та елементи грошової системи. 

16. Типи грошових систем. 

17. Методи балансування та регулювання платіжного балансу. 

18. Умови та  принципи організації безготівкового обороту. 

19. Форми безготівкових розрахунків. 

20. Способи, джерела та черговість платежів. 

21. Поняття і суть фінансів на сучасному етапі. 

22. Історія розвитку фінансів. Призначення і роль фінансів на    

сучасному етапі. 

23. Функції фінансів. 

24. Сутність фінансового контролю та його види.  

25. Теорії фінансів. 

26. Поняття фінансових ресурсів. 

27. Структура фінансових ресурсів. 

28. Джерела формування фінансових ресурсів. 
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29. Ефективність використання фінансових ресурсів. 

30. Сутність та завдання фінансової політики. 

31. Основні елементи та види фінансової політики. 

32. Принципи фінансової політики в умовах регулювання економіки. 

33. Сутність фінансового ринку. 

34. Функції фінансових ринків. 

35. Структура фінансового ринку. 

36. Учасники фінансового ринку. 

37. Характеристика основних показників фінансового ринку. 

38. Сутність фінансової системи. 

38. Структура фінансової системи. 

39. Управління фінансовою системою. 

40. Становлення і розвиток  бюджетної системи. 

41. Функції, принципи побудови і призначення бюджету. 

42. Бюджетні ресурси держави їх планування і прогнозування. 

43. Бюджетний устрій та бюджетна система України. 

44. Бюджетний процес і бюджетна класифікація. 

45. Сутність доходів бюджету та їх класифікація. 

46. Видатки держбюджету та їх структура. 

47. Регулювання балансу за статтями бюджету. 

48. Сутність та види цінних паперів. 

49. Ринки ЦП та інвестиційні інститути. 

50. Методи отримання доходів з ЦП. 

51. Сутність акцій та їх види, номінальна та ринкова вартість акцій. 

52. Визначення дивідендів за акціями. 

53. Поняття облігацій та їх види. 

54. Дохідність облігацій. 

55. Інші види ЦП. 

56. Поняття та методи управління фінансами. 

57. Органи управління фінансами. 

58. Зміст і завдання фінансового планування. 

59. Методи фінансового планування. 

60. Планування державних фінансів. 

61. Загальна структура бізнес-плану та порядок його розробки. 
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