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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

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

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

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

на підприємстві, розробку фінансового плану та показників 
фінансової стійкості, методи санації підприємства та напрями її 
проведення, роль фінансів підприємства в системі водогосподарського 
комплексу держави. 

В методичній розробці наводяться завдання до виконання 
самостійної роботи, проведення практичних занять за окремими 
розділами курсу, методика їх вирішення, перелік рекомендованої 
літератури, теми рефератів та питання гарантованого рівня знань. 
     Вивчення дисципліни базується на знаннях отриманих з таких 
навчальних дисциплін, як «Статистика», «Гроші і кредит», «Фінанси», 
«Вища математика», «Бухгалтерський облік», а отриманні знання 
будуть використані при написанні курсових робіт, бакалаврських та 
магістерських робіт в частині проведення фінансово-аналітичних 
розрахунків та визначення методики банкрутства підприємства. 
 

2. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Задача  

 

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

2) Коефіцієнт обертання. 

3) Коефіцієнт завантаження. 

№  Показники Од. вим. План Факт Відхи-

лення 

1 Реалізація товарної продукції т.грн 7500 7200 ? 
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Продовження таблиці 
2 Середні залишки нормованих 

оборотних коштів 

т.грн 3500 3350 ? 

3 Одноденний обсяг реалізації 
продукції 

т.грн 83,0 80,0 ? 

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

 

Задача  

 

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

Задача  

 

Вартість основних виробничих фондів на початок року 108540 грн, 
на кінець року – 134215 грн. Чисельність працівників на початок і 
кінець року – відповідно 450 і 440 осіб. Визначити фондоозброєність 
на початок і кінець року. 

Задача  

 

     Вартість ОВФ на кіненець звітного року становить 154250 грн., 
сума зносу основних фондів 55170 грн., а вартість майна підприємства 
– 179347 грн. Визначити коефіцієнт реальної вартості ОВФ. 

Задача  

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

Склад ОВФ Вартість 
ОВФ на 
1.01.15. 

т.грн. 

Вартість 
придбаних 
ОВФ в 4 кв. 
2015 р. 
т.грн. 

Вартість 
введених 
ОВФ в 4 
кв. 2015 

р. т.грн. 

Сума аморт. 
відрахувань 
на 4 кв. 
2015р. т.грн.  

1.Будівлі та 
споруди 

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

2.Автотранспорт 120,3 27,0 17,6 8,5 

3. Інші ОЗ 516,7 58,4 22,3 14,5 

Разом ? ? ? ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5  

 

 

Задача  

 

Митна вартість товару 250 у.о.  
Курс НБУ за 1у.о.=15,5грн. 
Митні та комісійні збори – 30грн. 
Ставка ввізного мита – 20%. 

Ставка акцизного збору – 10%. 

     Визначити: 
1) Митну вартість товару. 

2) Суму акцизного збору товару. 

3) Загальну вартість товару. 

 

Задача  

 

     Договірна ціна виробу 1000грн. Виріб є підакцизним. Акцизний 
збір включений у відпускну ціну – 400грн. Сума ПДВ включена у 
ціну. Визначити відпускну ціну виробу включаючи акцизний збір, 
ПДВ. 

Задача  

 

     Підприємство планує реалізувати 2000 виробів. Повна собівартість 
виробу – 20грн. за одиницю. Гуртова ціна виробу 20грн. Визначити 
прибуток від реалізації продукції. 

Задача  

 

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

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

Задача  

 

Собівартість виробу – 10грн. 
Планова рентабельність реалізації –20%. 

ПДВ – 20%. 

Торгівельна націнка – 30%. 

Визначити гуртову і роздрібну ціну виробу. 
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Задача  

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

Визначити: 
1) Гуртову ціну виробу. 

2) Ціну підакцизного виробу. 

3) Роздрібну ціну виробу. 
 

Задача  

     Номінальна вартість векселя – 15000грн. Банк відкупив вексель у 
підприємства за 20 днів до його погашення. Ставка обліку векселя 
15% річних. 
     Визначити яку суму дисконту сплатить підприємство банку за 
вексель та яку номінальну вартість векселя банк виплатить 
підприємству. 
 

Задача  

 

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

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

Задача  

 

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

Задача  

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

     Визначити плату за факторингову операцію. 
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Задача  

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

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

 

Задача  

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

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

Задача  

 

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

3%. 

     Визначити прибуток від реалізації продукції у плановому періоді. 
 

Задача  

 

     Собівартість непорівняної продукції, яка планується до випуску – 

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

     За даними наведеними в таблиці визначити суму амортизаційних 
відрахувань на 1 кв. 2002 року. Індекс інфляції за 2001 рік становив 
117,0%. 

Склад ОВФ Вартість 
ОВФ 
становить 
на 
1.10.12р. 
тис.грн. 

Вартість 
придбаних 
ОВФ у 4 
кв. 2012р. 
тис.грн. 

Вартість 
виведених з 
експлуатації 
ОВФ 
тис.грн. 

Сума 
амортизаційних 
відрахувань за 4 
кв. 2012р. 
тис.грн  

1.Будівлі і 
споруди 

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

2.Автотранспорт 130,6 18,0 11,2 7,0 

3.Інші ОЗ 380,5 45,0 15,6 11,0 

Разом     

 

Задача 

 

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

Показник, тис.грн. Варіанти 

1 2 3 

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

100 250 150 

2. Очікувана кредиторська заборгованість на початок 
планового року  

40 80 60 

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

75 195 175 

4. Перехідна кредиторська заборгованість на кінець 
планового періоду. 

58 76 55 

 

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. 
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Задача  

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

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

Задача 

     За даними наведеними у таблиці розрахувати середню тривалість 
виробничого циклу. 

Назва 
виробу 

Виробничий 
цикл, днів 

Виробнича собівартість 
товарної продукції 

Добуток 

А 11 450  

Б 15 120  

В 18 850  

Г 30,5 320  

Разом    

 

                                         Задача 

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

Задача  

     Норматив оборотних коштів на початок планового року – 100000 

грн., у т.ч. виробничий – 70000 грн., невиробничий – 30000 грн. 
Передбачене зростання виробничої програми на плановий рік у 

розмірі 3% порівняно з минулим. У плановому році передбачене 
прискорення обертання оборотних коштів на 5%. Визначити нормати 
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 
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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. 
     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 
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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 

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. 
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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 
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).  
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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. 
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. 
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Задача  
 

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

 

Задача  
 

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

 

Задача  
 

     Підприємство МП «Мрія» в рахунок своєї заборгованості перед 
банком за неповернений кредит оформило вексель строком на 4 місяці 
під 36 % річних. 
     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. 
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та 120 шт., а на кінець — 150 шт. та 60 шт.; витрати на оплату праці за 
звітний рік, відповідно, — 1000 грн. та 1200 грн., а вартість 
використаної сировини — 12000 грн. та 8000 грн.; ціна товару А — 

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

Задача  
     ТОВ «Паритет» володіє інвестиційним портфелем (за рік), до 
складу якого входять: 
• привілейовані акції ВАТ «Форум» на загальну суму 40 тис. грн.. з 
річною ставкою дивідендів 30 %; 
• облігації державної позики на загальну суму 8500 грн. з дохідністю 
15 % річних, термін дії облігації— 10 місяців; 
• 450 акцій ВАТ «Агроконтракт» на загальну суму 6750, що 
становить 14 % від загальної кількості випущених акцій (випущено 
тільки прості акції). Причому в поточному році передбачається 
розподілити між акціонерами 75 тис. грн. чистого прибутку. 
     Визначити суму грошових надходжень підприємства «Паритет» за 
поточний рік. 
 

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

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. 
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Задача  
 

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

 

Задача  
 

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

Задача  
 

     Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі: 
1) виручку від реалізації на суму 2350 грн; 
2) попередню оплату за продукцію у сумі 1570 грн; 
3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення 590 грн. 
     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. 
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Задача  
 

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

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

 

Задача  
 

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

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

Задача  
 

     Визначити суму кредиту на розширення виробництва, наданого 
підприємству «Пегас», якщо сума нарахованих відсотків за 
користування кредитом 1000 грн., а термін окупності кредиту 
становить 154 дні. 
     Підприємство за квартал отримало виручку від реалізації продукції 
в розмірі 246 тис. грн. Залишок нереалізованої продукції на початок 
кварталу за собівартістю еквівалентний 10 тис. грн. Собівартість 
виробленої за період продукції підприємства (з урахуванням 
відсотків за користування кредитом) становить 145 тис. грн. 
Залишок нереалізованої продукції на кінець кварталу відсутній. 
Підприємство має пільги 15% ставки податку на прибуток. 
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3. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

Тема 1. Сутність та функції фінансів підприємств на  
сучасному етапі 

 

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

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

 

Рекомендована література: 
1. Бердар М. М. Фінанси підприємств: навч. посібн. / М. М. 

Бердар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.  
2. Василик О.Д. Державні фінанси України // Навч. посібник. - К.: 

Вища школа, 2006. 

3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 
Гриньова, В.О. Коюда. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Х.: ВД 
"ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

 

Тема 2. Формування фінансових ресурсів та грошових 
фондів на підприємстві 

 

1. Сутність грошових фондів і фінансових ресурсів. 
2. Склад фінансових ресурсів і джерел їх формування на 

підприємстві. 
3. Необхідність та сутність кредитування підприємства.  
4. Види та типи кредитних угод.  
5. Види банківського кредиту та умови його отримання.  

 

Рекомендована література: 
1. Бандурка О.М., Коробов Н.Л., Орлов Л.П., Петрова К.Л. 

Фінансова діяльність підприємств//Підручник. - К.: Либідь, 
2000. 

2. Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. – К.:НІОС. – 2001. – 416 с. 
3. Василик О.Д., Павлюк К.В. Державні фінанси України: Підручник. – 

К.: НІОС. – 2002. – 608 с. 
4. Смоляков Д.С. Фінанси промисловості. - М.: Фін-си і стат-ка, 

2002. 
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Тема 3. Роль водогосподарського комплексу держави в 
системі фінансів підприємств 

 

1. Водогосподарське підприємство як система фінансово-

економічної сфери держави.  
2. Виробнича структура водогосподарського комплексу та 

основні його послуги.  
3. Сутність та структура основних фондів водного 

господарства.  
4. Оборотні засоби водного господарства та їх класифікація.  
5. Собівартість продукції водного господарства та методика її 

зниження. 
 

Рекомендована література: 
1. Ковшун Н. Е. Використання економічних механізмів 

розвитку водогосподарського комплексу України в кризових 
умовах [Електронний ресурс] Економіка та суспільство. 
2017. № 9. С. 242–246.  

2. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. ред. 
проф. А.М. Поддерьогін. 3-тє вид., перероб. та доп. – К.: КНЕУ, 
2000. – 460 с. 

3. Шило Ж.С. Фінанси в умовах реформування економіки.- Рівне: 
РДТУ, 2001. 

4. Юрій С.І.Фінанси. - Тернопіль: Карт Бланш, 2002. – 256 с. 
 

Тема 4. Грошові надходження підприємств  
 

1. 1.Сутність та структура грошових надходжень підприємств в 
умовах ринку.  

2. Порядок формування виручки від реалізації продукції, валового 
і чистого доходу підприємств.  

3. Грошові надходження від іншої діяльності та позареалізаційні 
доходи. 

 

Рекомендована література: 
1. Бердар М. М. Фінанси підприємств: навч. посібн. / М. М. 

Бердар. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 352 с.  
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2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 
Гриньова, В. О.Коюда. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Х.: ВД 
"ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

3. Кузенко Т. Б. Фінанси підприємств : конспект лекцій для студ. 
усіх спец. всіх форм навчання / Т. Б. Кузенко, Є. Ю. Кузькін, Н. 
В. Сабліна. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 168 с.  

4. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств:підручник / А. М. 
Поддєрьогін.–6-ге вид. ; переробл. і виправ. – К. : КНЕУ, 2008. – 

552 с.  
5. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств:навч. посібн. /О. С. 

Філімоненков.– 2-ге вид.; переробл. і допов.– К.: МАУП, 2004. – 

328 с.  
 

Тема 5. Формування розподіл та використання 
прибутку підприємств 

 

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

прибутку підприємства. 
 

Рекомендована література: 
1. Андріанова І. І. Фінанси підприємств. Практикум : навч.-метод. 

посібник / І. І. Андріанова, В. А. Ісайко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 
2007. – 274 с. 49.  

2. Брюховецька Н. Ю. Фінанси підприємств : навч. посібн. / Н. Ю. 
Брюховецька. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. — 215с.  

3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 
Гриньова, В. О. Коюда. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

4. Лігоненко Л. О. Фінанси підприємства : підручник / Л. О. 
Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк. – К., 2007. – 491 с.  

 

Тема. 6. Фінансове забезпечення відтворення основних 

фондів підприємства 

 

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

формування амортизаційного фонду.  
6. Фінансування ремонту ОФ. 

 

Рекомендована література: 
1. Онисько С. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / С. М. 

Онисько, П. М. Марич. – Львів : "Магнолія 2006", 2008. – 367 с.  
2. Король В. А. Фінанси підприємств : навчальний посібник 

[Електронний ресурс] / В.А. Король. – Режим доступу : 
http://pulib.if.ua/book/55.  

3. Слав'юк Р.А. Фінанси підприємств: підручник [Електронний 
ресурс] / Р. А. Слав'юк. – Режим доступа 
http://pidruchniki.ws/15840720 /finansi/finansi_pidpriyemstv_-

_slavyuk_pa. 

4. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення 
дисципліни (ІКНМЗД) „Фінанси підприємств” в умовах 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу. 
Шило Ж.С., НУВГП, 2007. – 120 с. 

  

Тема 7. Сутність, джерела формування та використання 

обігового капіталу на підприємстві 
 

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

2. Встановлення оптимальної потреби підприємства у виробничих 
запасах.  

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

 

Рекомендована література: 
1. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств:підручник / А. М. 

Поддєрьогін.–6-ге вид. ; переробл. і виправ. – К. : КНЕУ, 2008. – 

552 с.  
2. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств:навч. посібн. /О. С. 

Філімоненков.– 2-ге вид.; переробл. і допов.– К.: МАУП, 2004. – 

328 с.  
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3. Фінанси підприємств : навч. посібн. : курс лекцій / за ред. Г. Г. 
Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2009 – 412с.  

4. Шморгун Н. П.Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н. П. 
Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с. 13.2.  

 

Тема 8. Показники фінансового стану підприємства та їх 
оцінка в умовах ринку  

 

1. Значення та необхідність оцінки фінансового стану  
підприємства.  

2. Показники фінансового стану підприємства.  
3. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.  
4. Оцінка фінансової стійкості підприємства в умовах ринку. 

 

Рекомендована література: 
 

1. Андріанова І. І. Фінанси підприємств. Практикум : навч.-метод. 
посібник / І. І. Андріанова, В. А. Ісайко. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 
2007. – 274 с. 49.  

2. Брюховецька Н. Ю. Фінанси підприємств : навч. посібн. / Н. Ю. 
Брюховецька. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. — 215с.  

3. Герасименко О. В. Фінанси підприємств: термінологічний 
словник для студ. екон. спец. / О. В. Герасименко, Г. О. 
Роганова. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 148 c.  

4. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 
Гриньова, В. О. Коюда. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

5. Лігоненко Л. О. Фінанси підприємства : підручник / Л. О. 
Лігоненко, Н. М. Гуляєва, Н. А. Гринюк. – К., 2007. – 491 с.  
 

Тема 9. Сутність оподаткування та основи податкової 
політики підприємства 

 

1. Сутність та функції податків на сучасному етапі.  
2. Види та типи  податків.  
3. Оподаткувння прибутку підприємств.  
4. Непрямі податки, що сплачує підприємство.  
5. Збори і цільові відрахування підприємства.  
6. Місцеві податки і збори. 
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Рекомендована література: 
1. Податкова система України // За ред. В.М. Федосова. - К.: 

Либідь, 2002. 

2. Фінанси підприємств: Підручник / Керівник авт. кол. і наук. 

ред. проф. А.М. Поддерьогін. 6-тє вид., перероб. та доп. – К.: 
КНЕУ, 2008. – 552 с. 

3. . Фінанси підприємств : навч. посібн. : курс лекцій / за ред. Г. Г. 
Кірейцева. – К. : ЦУЛ, 2009 – 412с.  

4. 7. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н. 
П. Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с. 13.2.  

 

Тема 10. Фінансове планування на підприємстві 
 

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

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

Контроль за використанням фінансових планів. 
 

Рекомендована література: 
1. Герасименко О. В. Фінанси підприємств: термінологічний 

словник для студ. екон. спец. / О. В. Герасименко, Г. О. 
Роганова. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 148 c.  

2. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 
Гриньова, В. О. Коюда. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності 
підприємств: Навч. посіб. – К.: Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 378 

с. 
4. Костіна Н.І., Алексєєв А.А., Василик О.Д. Фінанси: система 

моделей і прогнозів: Навчальний посібник. - К.: Четверта хвиля, 
2000. – 304 с. 
 

Тема 11. Фінансова санація та методи запобігання 

банкрутству підприємств 

 

1. Економічний зміст санації підприємства.  
2. Модель проведення фінансвої санації на підприємстві.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

24  

 

 

3. Види та типи фінансових санацій, що використовуються на 
практиці в Україні. 

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

банкрутству. 
Рекомендована література: 

1. Брюховецька Н. Ю. Фінанси підприємств : навч. посібн. / Н. Ю. 
Брюховецька. – Донецьк : ДонУЕП, 2006. — 215с.  

2. Герасименко О. В. Фінанси підприємств: термінологічний 
словник для студ. екон. спец. / О. В. Герасименко, Г. О. 
Роганова. – Краматорськ : ДДМА, 2007. – 148 c.  

3. Гриньова В. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / В. М. 
Гриньова, В. О. Коюда. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2004. – 432 с.  

4. Онисько С. М. Фінанси підприємств : навч. посібн. / С. М. 
Онисько, П. М. Марич. – Львів : "Магнолія 2006", 2008. – 367 с.  

5. Король В. А. Фінанси підприємств : навчальний посібник 
[Електронний ресурс] / В.А. Король. – Режим доступу : 
http://pulib.if.ua/book/55.  

 

4. КОНТРОЛЬНО-ТЕСТОВА ПРОГРАМА 

 

1. Фінанси підприємств –це: 
- економічні відносини у сфері грошового обігу, які пов’язані з 

формуванням доходів і фондів грошових коштів, фінансових ресурсів 
та їх використанням. 

- відокремлений техніко-економічний і соціальний комплекс, 
призначений для виробництва суспільних благ. 

- система грошових відносин, що виникають у процесі розподілу і 
перерозподілу виручки та прибутку господарюючого суб’єкту, з 
приводу утворення, розподілу, перерозподілу і використання доходів і 
фінансових ресурсів, з метою задоволення суспільних потреб та 
інтересів. 

2. Об’єктом фінансів підприємств: 
- є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням і 

використанням грошових фондів підприємств. 
- є підприємства та організації, банківські установи та страхові 

компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні інститути та інші 
контрагенти. 

- є населення та державні установи. 
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3. Суб’єктом фінансів підприємств: 
- є підприємства та організації, банківські установи та страхові 

компанії, позабюджетні фонди, інвестиційні інститути та інші 
контрагенти. 

-є економічні відносини, пов’язані з рухом коштів, формуванням і 
використанням грошових фондів підприємств. 

- економічні відносини, які відображають формування, розподіл та 
використання грошових фондів і доходів суб’єктів господарювання в 
процесі суспільного відтворення. 

4. Функції фінансів підприємств: 
- формування, розподіл, перерозподіл, контроль. 
- формування, розподіл, використання, контроль. 
- створення, розподіл, використання, контроль. 
5. Принципи організації фінансів підприємств: 
- фінансова незалежність, відповідальність за результати 

діяльності, комерційний розрахунок, формування фінансових резервів, 
розмежування коштів на власні та позичені. 

- фінансова незалежність, результативність, комерційний 
розрахунок, формування фінансових резервів, розмежування коштів 
на власні та позичені. 

- фінансова незалежність, відповідальність за результати 
діяльності, комерційний розрахунок, економічна стабільність, 
розмежування коштів на власні та позичені. 

6. Фінансове управління це: 
- процес впливу на фінансові відносини, фінансові ресурси та їх 

організацію для реалізації фінансової політики господарюючого 
суб’єкта. 

- процес впливу на економічні суб’єкти та їх організацію для 
реалізації фінансової політики господарюючого суб’єкта. 

- процес впливу на фінансові ресурси та їх організацію для 
реалізації фінансової політики господарюючого суб’єкта. 

7. Методи фінансового управління: 
- фінансове прогнозування, фінансове планування, фінансове 

регулювання, фінансовий контроль. 
- фінансове стимулювання, фінансове планування, фінансове 

регулювання, фінансовий контроль. 
- фінансове прогнозування, фінансове планування, фінансове 

регулювання, фінансове обгрунтування, фінансовий контроль. 
8. Об’єкт фінансового управління: 
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- це фінансові відносини у сфері грошового обігу та фонди 
фінансових ресурсів, що створюються і використовуються  в усіх 
ланках фінансово-господарської діяльності підприємства.  

- це керівний та фінансовий апарат системи органів управління на 
підприємстві. 

- це сукупність форм і методів цілеспрямованого впливу суб’єктів 
управління на формування і використання фінансових ресурсів. 

9. Фінансові ресурси підприємства це: 
- сукупність фондів грошових коштів і грошові кошти у не 

фондовій формі, які є у розпорядженні підприємства. 
- сукупність грошових резервів та надходжень цільового 

призначення, якими воно розпоряджається на правах власності, 
оперативного управління або повного господарського відання і 
використовує їх на статутні потреби. 

- сукупність фондів грошових коштів і грошові кошти у не 
фондовій формі, які є у розпорядженні держави, населення та 
підприємства. 

10. За джерелами утворення фінансові ресурси включають: 
- внески засновників, прибуток, заробітна плата, амортизація, 

цільове фінансування, благодійні внески тощо. 
- витрати на розвиток економіки підприємства, витрати на 

соціально-культурні заходи, витрати на розвиток науки, витрати на 
обслуговування залучених фінансових ресурсів, інші витрати 
підприємства. 

- поповнення фонду відшкодування, формування фонду 
споживання, формування фонду нагромадження. 

11. Джерелами створення фінансових ресурсів є: 
- привласнені кошти, власні кошти, залучені кошти, позичені 

кошти. 
- кошти засновників, амортизаційні відрахування, чистий прибуток, 

кредити банків, тимчасово вільні кошти резервів. 
- власні кошти, авансовані кошти, залучені кошти, позичені кошти. 
12. Кредит: 
- це форма позичкового капіталу (у грошовій або товарній формі ), 

що надається на певних принципах і обумовлює виникнення 
кредитних відносин між тим хто надає кредит і тим хто його отримує. 

це форма позичкового капіталу (у грошовій або товарній формі ), 
що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення 
кредитних відносин між тим хто надає кредит і тим хто його отримує. 
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- це форма власного капіталу ( у грошовій або товарній формі ), 
що надається на умовах повернення і обумовлює виникнення 
кредитних відносин між тим хто надає кредит і тим хто його отримує. 

13. Об’єктом кредитних відносин: 
- можуть бути будь-які самостійні підприємства та фізичні особи; 
- фінансові ресурси, готова продукція, платіжні та розрахункові 

операції з постачальниками і покупцями тощо; 
- фізичні та юридичні особи. 
14. Суб’єктом кредитних відносин є: 
- будь-які самостійні підприємства та фізичні особи. 
- фінансові ресурси, готова продукція, платіжні та розрахункові 

операції з постачальниками і покупцями тощо. 
- фізичні та юридичні особи. 
15. Форми кредиту: 
- комерційний, податковий, франчайзинг, форфейтинг, лізинговий, 

іпотечний, бланковий, банківський. 
- іпотечний, бланковий, банківський, податковий, міжнародний, 

вексельний, державний. 
- сукупність перших двох. 
16. Що є банківський кредит: 
- це форма кредиту, за якою грошові кошти надаються 

підприємству у позику банком. 
- це особливий вид економічних відносин з приводу надання 

кредитів під заставу нерухомого майна. 
- це є термінова відстрочка сплати податків до бюджету. 
17. Касовий метод визначення надходжень від продажу: 
- відповідно до якого дохід (виручку) від продажу продукції та 

інших матеріальних цінностей визначають за вартістю відвантажених 
(переданих) товарів на відповідну дату. 

- відповідно до якого дохід (виручку) від продажу продукції 
визначають за коштами, що надійшли на рахунки у вигляді платежів 
за відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги, 
оприбуткування матеріальних цінностей, а також від виконання інших 
операцій та фінансової діяльності. 

- відповідно до якого дохід (виручку) від продажу продукції та 
інших матеріальних цінностей визначають за вартістю відвантажених 
(переданих) товарів на відповідну дату за встановленою раніше ціною. 

18. Функції ціни: 
- облікова, стимулююча, розподільча, контролююча. 
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-облікова, стимулююча, розподільча, перерозподільна, 
контролююча. 

-розрахункова, облікова, стимулююча, розподільча, контролююча. 
19. Визначення гуртової ціни виробу: 
- Св + (Св * Р ) : 100; 
-  Оц + (Оц * Спдв) : 100; 

-  Св + (Св : Р ) : 100. 
20. Визначення роздрібної ціни: 
- Оц : ( 100 – Са) * 100; 
-  ВЦа + ( ВЦа * Спдв ) : 100; 
-  Во + П + ПДВ. 
21. Валовий дохід це: 
- новостворена працею вартість, яка у процесі реалізації продукції 

набуває грошового виразу у вигляді перевищення виручки над 
витратами минулої уречевленої праці. 

- сукупний грошовий виторг підприємства, одержаний від 
діяльності основного, допоміжного, обслуговуючого виробництва та 
від реалізації додаткових послуг. 

- це різниця між виручкою та матеріальними витратами і 
амортизаційними відрахуваннями у складі собівартості продукції. 

22. Чистий дохід: 
- виражає у грошовій формі вартість додаткового продукту, і 

визначається як перевищення виручки від реалізації продукції над 
вартістю матеріальних витрат, або як різниця між валовим доходом і 
ЗП. 

- виражає у грошовій формі вартість додаткового продукту, і 
визначається як перевищення виручки від реалізації продукції над 
вартістю матеріальних витрат, амортизаційних відрахувань і ЗП, або 
як різниця між валовим доходом і ЗП. 

- виражає у грошовій формі вартість додаткового продукту, і 
визначається як перевищення виручки від реалізації продукції над 
вартістю матеріальних витрат і амортизаційних відрахувань, або як 
різниця між валовим доходом і ЗП. 

23. Дохід (виручка) від продажу (реалізації) продукції: 
- відображає загальний дохід без врахування наданих знижок, 

повернення проданих товарів і непрямих податків. 
- відображає загальний дохід з врахуванням наданих знижок, 

повернення проданих товарів і непрямих податків. 
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- відображає загальний дохід без врахування наданих знижок, 
повернення проданих товарів і прямих податків. 

24. Інші фінансові доходи: 
- доходи від продажу іноземної валюти, доходи від реалізації інших 

обігових активів, суми орендної плати (оперативний лізинг). 
- дивіденди отримані; відсотки отримані. 
- дохід від реалізації фінансових інвестицій, дохід від реалізації не 

обігових активів, дохід від реалізації майнових комплексів, дохід від 
не операційної курсової різниці. 

25. Прибуток це: 
- дохідність виробництва і реалізації всієї продукції чи окремих її 

видів, дохідність підприємства у цілому, прибутковість різних галузей 
економіки. 

- частина чистого доходу, що визначається як різниця між чистим 
доходом, отриманим від продажу продукції, обчисленої за 
відпускними цінами виробника без ПДВ і АЗ, та витратами на її 
виробництво і реалізацію. 

- частина додаткової вартості, створеної у реальному секторі 
економіки. 

26. Рентабельність це: 
- дохідність виробництва і реалізації всієї продукції чи окремих її 

видів, дохідність підприємства у цілому, прибутковість різних галузей 
економіки. 

- частина чистого доходу, що визначається як різниця між чистим 
доходом, отриманим від продажу продукції, обчисленої за 
відпускними цінами виробника без ПДВ і АЗ, та витратами на її 
виробництво і реалізацію. 

- частина додаткової вартості, створеної у реальному секторі 
економіки. 

27. Валовий прибуток підприємства: 
- це різниця між чистим доходом від реалізації продукції і 

виробничої собівартістю реалізованої продукції. 
- це обсяг реалізації товарної продукції, скоригований на обсяг 

нерозподілених постійних загально виробничих витрат і суму 
наднормативних виробничих витрат. 

- це алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного 
доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних 
витрат. 

28. Прибуток від операційної діяльності це: 
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- різниця між чистим доходом від реалізації продукції і 
виробничої собівартістю реалізованої продукції. 

- алгебраїчна сума прибутку від основної діяльності, фінансових та 
інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат ( збитків ). 

- алгебраїчна сума валового прибутку, іншого операційного 
доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних 
витрат. 

29. Чистий прибуток це: 
- різниця між різними видами доходів та витрат підприємства за 

звітний період.  
- різниця між чистим доходом від реалізації продукції і виробничої 

собівартістю реалізованої продукції. 
- різниця між чистим доходом від реалізації продукції і 

матеріальними витратами від реалізованої продукції. 
 

30. Під розподілом прибутку розуміють: 
- розподіл його між державою і підприємством як господарюючим 

суб’єктом; 
- спрямування прибутку до бюджету у вигляді податків і 

визначення чистого прибутку, який залишається у розпорядженні 
підприємства. 

- направлення його на заощадження, забезпечення подальшого 
розвитку та на потреби споживання. 

31. Маржинальний дохід це: 
- валовий прибуток зменшений на суму адміністративних витрат, 

витрат на збут, рекламу тощо. 
- різниця між чистим доходом і змінними витратами. 
- коли фактична сума валового доходу перевищить його 

беззбиткову величину. 
32 Обіговий капітал це: 
- грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються у грошові 

кошти протягом одного виробничого циклу, що забезпечують 
неперервність процесу виробництва і обігу та отримання прибутку. 

- грошові кошти, авансовані в обігові виробничі фонди і фонди 
обігу, які забезпечують безперервність процесу виробництва і 
проведення розрахунків. 

- вірної відповіді немає. 
33. Обігові кошти підприємства: 
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- це грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються у 
грошові кошти протягом одного виробничого циклу, що забезпечують 
неперервність процесу виробництва і обігу та отримання прибутку. 

- це грошові кошти, авансовані в обігові виробничі фонди і фонди 
обігу, які забезпечують безперервність процесу виробництва і 
проведення розрахунків. 

- це грошові кошти і мобільні активи, що перетворюються у 
грошові кошти протягом одного виробничого циклу. 

34. Склад обігових коштів: 
- це сукупність елементів, що складають обігові виробничі фонди 

(виробничі запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх 
періодів) і фонди обігу (готова продукція і товари на складах, товари 
відвантажені, грошові кошти в розрахунках і на рахунках). 

- це співвідношення між окремими елементами обігових 
виробничих фондів і фондів обігу, поділ коштів за місцем і значенням 
у процесі відтворення. 

- це сукупність елементів, що складають обігові фонди (виробничі 
запаси, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів) і 
фонди обігу (готова продукція і товари на складах, товари 
відвантажені, грошові кошти в розрахунках і на рахунках). 

35. Визначення потреби у виробничих запасах: 
- О  * Д; 
- (( С * П * Кз ) : Д ) + Рз; 
- ( О + 0,5 * Р ) : ( О + Р ). 
36. Кредиторська заборгованість: 
- короткострокові зобов’язання підприємства, які виникають за 

розрахунками з бюджетом, за розрахунковими документами, термін 
оплати яких не настав і які не сплачені вчасно, за короткотерміновими 
кредитами. 

- довготермінові зобов’язання підприємства,  які виникають за 
розрахунками з бюджетом, за розрахунковими документами, термін 
оплати яких не настав і які не сплачені вчасно, за короткотерміновими 
кредитами. 

- короткострокові зобов’язання підприємства, які виникають за 
розрахунками з бюджетом, за розрахунковими документами, термін 
оплати яких настав і які сплачені вчасно, за короткотерміновими 
кредитами. 

37. Кількість обертів оборотних коштів визначається за 
формулою: 
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- П : Ос; 
-(Ос* Д ) : Р; 
- Р : Ос. 
38. Показник віддачі обігових активів це: 
- відношення прибутку від реалізації продукції до обігових активів.  
- відношення собівартості від реалізації продукції до залишків 

обігових активів. 
- відношення прибутку від реалізації продукції до залишків 

обігових активів. 
39. Основний капітал це: 
- вкладені в необігові активи у вигляді вартості матеріальних 

активів – основних засобів у робочому стані, основних засобів у 
вигляді незавершених капітальних вкладень, нематеріальних активів – 

об’єктів права і довгострокових фінансових інвестицій. 
- вартість нерухомого та рухомого майна, що протягом тривалого 

часу бере участь у процесі господарської діяльності і амортизується. 
- довготермінові витрати підприємства на придбання об’єктів права 

інтелектуальної власності, права користування ресурсами природного 
середовища тощо. 

40. Основні засоби це: 
- вкладені в не обігові активи у вигляді вартості матеріальних 

активів – основних засобів у робочому стані, основних засобів у 
вигляді незавершених капітальних вкладень, нематеріальних активів – 

об’єктів права і довгострокових фінансових інвестицій. 
- матеріальні активи, які підприємство утримує з метою 

використання їх у процесі виробництва, надання послуг, здавання в 
оренду, очікуваний або встановлений термін корисного використання 
яких більше одного року та вартість яких поступово зменшується у 
зв’язку з фізичним або моральним зношенням. 

- вартість нерухомого та рухомого майна, що протягом тривалого 
часу бере участь у процесі господарської діяльності і амортизується. 

41. Первісна вартість ОЗ: 
- це сума, за якою здійснюють обмін активу або оплачують 

зобов’язання в результаті операції між зацікавленими та незалежними 
сторонами. 

- це сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство 
очікує отримати від реалізації не обігових активів після закінчення 
терміну їх корисного використання, за вирахуванням витрат, 
пов’язаних з їх продажем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

33  

 

 

- вірної відповіді немає. 
42. Нематеріальні активи це: 
- немонетарний актив, який не має матеріальної форми, може бути 

ідентифікований (відокремлений від підприємства) та утримується 
підприємством з метою використання протягом періоду більше одного 
року для виробництва, торгівлі, з адміністративними цілями чи 
надання в оренду іншим особам. 

- довготермінові витрати підприємства на придбання об’єктів права 
інтелектуальної власності, права користування ресурсами природного 
середовища тощо. 

- витрати на придбання корпоративних прав, витрати на пайову 
участь у статутному капіталі інших підприємств, придбання акцій і 
облігацій на довготерміновій основі. 

 

 

 

43. Довготермінові фінансові інвестиції це: 
- довготермінові витрати підприємства на придбання об’єктів права 

інтелектуальної власності, права користування ресурсами природного 
середовища тощо. 

- витрати на придбання корпоративних прав, витрати на пайову 
участь у статутному капіталі інших підприємств, придбання акцій і 
облігацій на довготерміновій основі. 

- фінансові інвестиції на період більше одного року, а також інші 
фінансові інвестиції, які не можуть бути вільно реалізовані у будь-

який час. 
44. Амортизація це: 
- процес поступового перенесення вартості основних виробничих 

фондів і нематеріальних активів з врахуванням витрат на їх 
придбання, виготовлення або поліпшення згідно з нормами 
амортизаційних відрахувань, встановлених законодавством на 
продукцію, що виготовляється з їх допомогою. 

- історична (фактична) собівартість  не обігових активів у сумі 
грошових коштів або справедливої вартості інших активів, сплачених 
чи витрачених для їх придбання (створення ). 

- економічний зносом, який виражений у грошовій формі. 
45. Методи амортизації: 
-  рівномірного списання, прискорений, спеціальні. 
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- рівномірного списання, кумулятивний, виробничий, зменшення 
залишкової вартості. 

- сукупність перших двох. 
46. Показники стану основних засобів: 
- фондоємкість, фондоозброєність, коефіцієнт вартості ОЗ у майні 

підприємства. 
- коефіцієнт зносу, коефіцієнт придатності, коефіцієнт оновленя, 

коефіцієнт вибуття, коефіцієнт приросту. 
- фондовіддача, рентабельність. 
47. Капітальні вкладення це: 
- витрати на реконструкцію і розширення діючих ОЗ і на створення 

нових. 
- витрати на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення 

діючих ОЗ. 
- витрати на технічне переозброєння, реконструкцію і розширення 

діючих ОЗ і на створення нових. 
 

48. Мобілізація внутрішніх джерел: 
- ( Оп – Ок ) – ( Кп – Кк ) ; 
-  ( Ок – Оп ) – ( Кк – Кп ) ; 
- ( Оп – Кп ) – ( Ок – Кк ). 
49. Фінансовий стан підприємства: 
- це  комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх 

елементів системи фінансових відносин підприємства, і визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів та характеризується 
системою показників, що відображають наявність, розміщення і 
використання фінансових ресурсів. 

- це комплексне поняття  визначається сукупністю виробничо-

господарських факторів та характеризується системою показників, що 
відображають наявність, розміщення і використання фінансових 
ресурсів. 

- це комплексне поняття, яке є результатом взаємодії всіх елементів 
системи фінансових відносин підприємства, і визначається 
сукупністю виробничо-господарських факторів та характеризується 
системою показників. 

50. Фінансовий аналіз: 
- є надання оцінки результатам господарської діяльності 

підприємства за певний період та на певну дату, а також пошук 
резервів підвищення рентабельності виробництва і зміцнення 
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комерційного розрахунку як основи стабільного розвитку 
підприємства. 

- є способом оцінки і підставою для прогнозування фінансового 
стану підприємства на підставі інформації, яка міститься у 
бухгалтерській, статистичній та фінансовій звітності підприємства та 
оперативних даних про його роботу. 

- встановлення рівня майнового забезпечення підприємства та 
ефективності його використання. 

51. Прийоми фінансового аналізу: 
-горизонтальний, вертикальний, трендовий, порівняльний, аналіз 

відносних показників, факторний, систематичний, 
-оперативний, перспективний, ретроспективний. 
- сукупність двох попередніх відповідей. 
52. Методи фінансового аналізу: 
-формалізовані, неформалізовані, економічні, статистичні, 

математико-статистичні. 
- дескриптивні, предикативні, нормативні. 
- за ступенем формалізації, за типами моделей, залежно від 

інструментарію. 
53. Показники оцінки майнового стану: 
- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт 

вибуття ОЗ. 
- коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт 

абсолютної ліквідності, чистий обіговий капітал. 
- коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт фінансування, 

коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт 
маневреності власного капіталу. 

54. Показники аналізу фінансових результатів: 
- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт 

вибуття ОЗ. 
- коефіцієнт покриття, коефіцієнт швидкої ліквідності, коефіцієнт 

абсолютної ліквідності, чистий обіговий капітал. 
- коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт фінансування, 

коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт 
маневреності власного капіталу. 

55. Показники аналізу ділової активності: 
- коефіцієнт обіговості активів, коефіцієнт обіговості дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості, 
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коефіцієнт  обіговості матеріальних запасів, коефіцієнт обіговості 
основних засобів. 

- коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт фінансування, 
коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт 
маневреності власного капіталу. 

- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієт вибуття 
ОЗ. 

56. Показниик аналізу платоспроможності: 
- коефіцієнт обіговості активів, коефіцієнт обіговості дебіторської 

заборгованості, коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості, 
коефіцієнт  обіговості матеріальних запасів, коефіцієнт обіговості 
основних засобів. 

- коефіцієнт платоспроможності, коефіцієнт фінансування, 
коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами, коефіцієнт 
маневреності власного капіталу. 

- коефіцієнт зносу ОЗ, коефіцієнт оновлення ОЗ, коефіцієнт 
вибуття ОЗ. 

 

57. Фінансове планування: 
- це планування фінансових ресурсів і напрямів їх використання з 

метою забезпечення господарської діяльності підприємства. 
- це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами 

формування і напрямками їх цільового використання згідно з 
виробничими та маркетинговими показниками підприємства у 
плановому періоді. 

- це процес визначення обсягу фінансових ресурсів за джерелами 
формування і напрямками їх цільового використання у плановому 
періоді. 

58. Принципи фінансового планування: 
- повноти, обґрунтованості, реальності, інтегрованості, гнучкості, 

економічності. 
- повноти, систематизованості, реальності, інтегрованості, 

гнучкості, економічності. 
- повноти, обґрунтованості, реальності, економічності, гнучкості, 

стабільності. 
59. Що таке податки? 

- це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних 
і фізичних осіб або з метою формування централізованих фінансових 
ресурсів, які забезпечують фінансування державних витрат; 
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- це платежі, що їх встановлює держава для юридичних і фізичних 
осіб або з метою формування централізованих фінансових ресурсів, 
які забезпечують фінансування державних витрат; 

- це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних 
осіб або з метою формування централізованих фінансових ресурсів, 
які забезпечують фінансування державних витрат. 

60. Які функції виконують податки? 

- фіскальну,  регулюючу,  стимулюючу, контролюючу; 
- фіскальну,  регулюючу,  стимулюючу, перерозподільну; 
- фіскальну  регулюючу  стимулюючу, економічну; 
61. Що є система оподаткування? 

- це продукт діяльності держави, її важливий атрибут; 
- це продукт наявності держави, її важливий атрибут; 
- це продукт діяльності суспільства, її важливий атрибут. 
62. Що є щедулярна система оподаткування? 

- коли весь дохід, одержуваний платником податків, ділиться на дві 
частини, кожна із яких обкладається податком різним чином; 

- коли всі доходи фізичних і юридичних осіб обкладаються 
однаково; 

- вірної відповіді немає. 
63. Кадастровий спосіб стягнення податків – це: 
- коли об’єкт податку диференційований на групи за певною 

ознакою. Для кожної групи встановлена індивідуальна ставка податку; 

- коли платник податку приводить розрахунок доходу і податку на 
нього;  

- безпосередньо з джерела – такі податки вносяться особою, що 
виплачує дохід. Оплата податку проводиться до одержання доходу, 
причому він зменшується на суму податку. Прибутковий податок з 
фізичних осіб. 

64. Що є об’єкт оподаткування? 

- це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта 
оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який 
використовується для визначення розміру податкового зобов’язання. 

- це майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з 
реалізації товарів, операції з постачання товарів та інші об’єкти , 
визначені податковим законодавством. 

- прибуток ( при стягненні податку на землю, на транспортні 
засоби, на прибуток, на нерухоме майна ), собівартість ( відрахування 
на соціальні потреби в цільові державні фонди, сплата місцевих 
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податків і зборів), частина виручки від реалізації продукції ( оплата 
акцизного збору, ПДВ, мита ). 

65. Що є базою оподаткування? 
- це майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з 

реалізації товарів, операції з постачання товарів та інші об’єкти , 
визначені податковим законодавством. 

- це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об’єкта 
оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який 
використовується для визначення розміру податкового зобов’язання. 

- прибуток ( при стягненні податку на землю, на транспортні 
засоби, на прибуток, на нерухоме майна ), собівартість ( відрахування 
на соціальні потреби в цільові державні фонди, сплата місцевих 
податків і зборів), частина виручки від реалізації продукції ( оплата 
акцизного збору, ПДВ, мита ). 

66. Що є гранична ставка податку? 

- визначається максимальний або мінімальний розмір ставки за 
певним податком; 

- ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань 
встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці   
виміру бази оподаткування; 

- ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань 
встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці 
вартісного виміру бази оподаткування. 

67. Що є абсолютна ставка податку? 

- визначається максимальний або мінімальний розмір ставки за 
певним податком; 

- ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань 
встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці   
виміру бази оподаткування; 

- ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань 
встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці 
вартісного виміру бази оподаткування.     

68. Що є відносна ставка податку? 

- визначається максимальний або мінімальний розмір ставки за 
певним податком. 

- ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань 
встановлюється як фіксована величина стосовно кожної одиниці   
виміру бази оподаткування. 
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- ставка, згідно з якою розмір податкових нарахувань 
встановлюється у відсотковому або кратному відношенні до одиниці 
вартісного виміру бази оподаткування 

69. Які види податків належать до загальнодержавних? 

- податок на додану вартість; акцизний податок; мито; податок на 
прибуток підприємств; 

- екологічний податок; плата за користування надрами; плата за 
землю; земельний податок; 

- фіксований сільськогосподарський податок; комунальний 
податок; ПДВ; мито. 

70. Які види податків належать до місцевих?  
- комунальний податок; земельний податок; податок з реклами; 

збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; 
- комунальний податок; екологічний податок; податок з реклами; 

збір за припаркування автотранспорту; ринковий збір; 
- комунальний податок; акцизний податок; податок з реклами; збір 

за припаркування автотранспорту; ринковий збір. 
 

71. Які є види непрямих податків? 

- ПДВ, мито, специфічний акциз; 
- податок на прибуток, ПДВ, мито; 
- екологічний податок , мито, акцизний податок. 
72. Що є непрямі податки? 

- податки, які визначаються розміром споживання і перебувають у 
тісному зв’язку з доходам або майном платника та встановлюються у 
вигляді надбавки до ціни товарів чи послуг. 

- податки, які не визначаються розміром споживання і не 
перебувають у тісному зв’язку з доходам або майном платника та 
встановлюються у вигляді надбавки до ціни товарів чи послуг. 
     - податки, які визначаються розміром споживання і не перебувають 
у тісному зв’язку з доходам або майном платника та встановлюються 
у вигляді надбавки до ціни товарів чи послуг. 

73. Хто я платниками ПДВ? 

- будь-яка особа, що проводить господарську діяльність і 
реєструється за своїм бажанням як платник податку; 

- підприємства, в яких  обсяг оподаткованих операцій з продажу 
товарів, протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти місяців 
сукупно перевищує 200000 грн; 
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- підприємства, які продають товари на території України за 
готівкові кошти, сплачують податок незалежно від обсягів продажу. 

74. Що таке податкове зобов’язання? 

- це загальна сума ПДВ, нарахована (одержана) платником податку 
в звітному (податковому) періоді; 

- база оподаткування * ставка оподаткування; 

- сукупність а і б. 
75. Що таке податковий кредит? 

- це сума, на яку підприємство-платник податку має право 
зменшити податкове зобов’язання у звітному періоді;  

- сума а і в; 
- складається з сум податку на додану вартість, які підприємство 

сплатило під час придбання товарно-матеріальних цінностей. 
76. Що таке акцизний податок? 

- це прямий податок на окремі товари, визначені законом як 
підакцизні, що входять до ціни цих товарів; 
     - це непрямий податок на окремі товари, визначені законом як 
неакцизні, що входять до ціни цих товарів; 

- це непрямий податок на окремі товари, визначені законом як 
підакцизні, що входять до ціни цих товарів. 

77. Які товари відносять до підакцизних товарів? 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 
пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
нафтопродукти, скраплений газ; автомобілі легкові, кузови до них, 
причепи та напівпричепи, мотоцикли; 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 
пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
скраплений газ; автомобілі легкові, кузови до них, причепи та 
напівпричепи, мотоцикли; 

- спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, 
пиво; тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну; 
нафтопродукти, скраплений газ; автомобілі, кузови до них, причепи та 
напівпричепи, мотоцикли; 

78. Датою виникнення податкового зобов’язання з продажу 

підакцизних товарів вважається: 
     - дата їх не реалізації особою, яка їх виробляє, незалежно від цілей і 
напрямів подальшого використання; 
     - дата подання митному органу митної декларації для митного 
оформлення; 
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     - дата не відвантаження товарів. 
     79. Що таке мито? 

- непрямий податок, що стягується за  товари та інші предмети, які 
перетинають митний кордон України і відносяться до ціни товару; 

- митна вартість або фізична одиниця імпортованих товарів і 
предметів, які перетинають митний контроль України; 

- вірної відповіді немає. 
80. Що таке ввізне мито? 

- інструмент регулювання структури експорту. Вводиться з метою 
скорочення переліку товарів, експорт яких підлягає нетарифному 
регулюванню; 

- інструмент регулювання структури імпорту. Вводиться з метою 
одержання товарів, які не виготовляються в Україні, або товарів 
високого ґатунку; 

- вводиться на окремі товари на термін, не більше чотирьох місяців 
з моменту встановлення. 

81. Що таке антидемпінгове мито? 

- інструмент регулювання структури експорту. Вводиться з метою 
скорочення переліку товарів, експорт яких підлягає нетарифному 
регулюванню; 

- інструмент регулювання структури імпорту. Вводиться з метою 
одержання товарів, які не виготовляються в Україні, або товарів 
високого ґатунку; 

- застосовується при ввезенні (вивезені) на (за) митну територію 
України товарів за ціною, істотно нижчою за їх конкурентну ціну в 
країні експорту. 

82. Що таке компенсаторне мито? 

- інструмент регулювання структури експорту. Вводиться з метою 
скорочення переліку товарів, експорт яких підлягає нетарифному 
регулюванню; 

- застосовується при ввезенні або вивезені на митну територію 
України товарів, при виробництві яких використовувалась субсидія; 

- застосовується при ввезенні на митну територію України такої 
кількості товарів, що загрожує завдати шкоду вітчизняному 
виробнику подібних товарів. 

83. Що таке прямі податки? 

- це податки, які залежать від доходу або майна, і платниками яких 
безпосередньо є власники таких доходів або майна; 
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- це податки, які не залежать від доходу або майна, і платниками 
яких безпосередньо є власники таких доходів або майна; 

- це податки, які залежать від доходу або майна, і платниками яких 
безпосередньо є не власники таких доходів або майна. 

84. Що є джерелом сплати прямих податків? 

- дохід – малі суб’єкти підприємницької діяльності; прибуток – 

валовий прибуток, прибуток, отриманий від звичайної і надзвичайної 
діяльності; 

- амортизація; частка майна за відсутності власних фінансових 
ресурсів; 

- сукупність а і б. 
85. Що відносять до прямих податків? 

- податок на прибуток; екологічний податок; плата за землю; плата 
за користування надрами; рентні платежі; фіксований 
сільськогосподарський податок; 

- податок на прибуток; екологічний податок; рентна плата; плата за 
користування надрами; рентні платежі; фіксований 
сільськогосподарський податок;  

- податок на прибуток; екологічний податок; плата за землю; плата 
за користування природними копалинами; рентні платежі; фіксований 
сільськогосподарський податок. 

86. Хто є платниками податку на прибуток? 

- з числа резидентів – суб’єкти господарської діяльності та інші 
підприємства, установи, які здійснюють діяльність, не спрямовану на 
отримання прибутку як на території України так і за її межами; 

- філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників 

податку, що мають статусу юридичної особи; 
- з числа неризедентів – юридичні особи, створені у будь-якій 

організаційно-правовій формі, які отримують доходи з джерелом їх 
походження з України. 

87. Сукупний валовий дохід це: 
- загальна сума доходу від усіх видів діяльності, отриманого 

(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формах як на території держави, та і за її межами. 

- загальна сума доходу усіх видів діяльності, отриманого 
(нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формах як на території держави, та і за її межами. 
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- загальна сума доходу від усіх видів діяльності, отриманого 
(нарахованого) протягом останнього періоду в грошовій, матеріальній 
або нематеріальній формах як на території держави, та і за її межами. 

88. Що відносять до валового доходу? 

     - загальні доходи від перепродажу товарів, у тому числі 
допоміжних та обслуговуючих 

виробництв; 
     - доходи від продажу ЦП, крім операцій з їх первинного продажу та 
операцій їх погашення; 
     - доходи від спільної діяльності у вигляді дивідендів, отриманих від 
неризедентів, відсотків, а також доходи отримані від здіснення 
операцій по лізингу. 

89. Скориговані валові витрати це: 
- суми будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів, які закупляють підприємства для їх подальшого використання 
у власній господарській діяльності; 

- суми будь-яких витрат підприємства у грошовій або 
нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів, які закупляють підприємства для їх подальшого використання 
у власній господарській діяльності; 

- суми будь-яких витрат підприємства у грошовій, матеріальній або 
нематеріальній формах, що здійснюються як компенсація вартості 
товарів, які закупляють підприємства для їх подальшого використання 
у господарській діяльності. 

90. Що відносять до валових витрат? 

- суми витрат, сплачених протягом звітного періоду, пов’язаних з 
підготовкою, організацією, веденням виробництва, реалізацією 
продукції та охоронної праці; 

- витрати на поточний та капітальний ремонт, реконструкцію, 
технічне переоснащення оборотних фондів підприємства; 

- суми плати за землю, податку з власників транспортних засобів, 
державного мита, загальнодержавних зборів, а також не місцевих 
податків і зборів. 

91. Що є амортизаційні відрахування? 

-  сума не відшкодованих витрат на придбання, виготовлення, 
поліпшення основних засобів та нематеріальних активів для 
виробничого призначення, на зменшення прибутку до оподаткування 
у межах амортизаційних відрахувань; 
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- сума відшкодованих витрат на придбання, виготовлення, 
поліпшення основних засобів та нематеріальних активів для 
виробничого призначення, на зменшення прибутку до оподаткування 
у межах амортизаційних відрахувань; 

- сума відшкодованих витрат на придбання, виготовлення, 
поліпшення основних засобів та матеріальних активів для 
виробничого призначення, на зменшення прибутку до оподаткування 
у межах амортизаційних відрахувань. 

92. Що відносять до інших видів податків і зборів? 

- збір за першу реєстрацію транспортного засобу, збір за 
користування радіочастотним ресурсом України; збір за спеціальне 
використання води; 

- збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір на 
розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства; збір у вигляді 
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову 
енергію, крім енергії виробленої кваліфікованими когенераційними 
установками; збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 
природний газ для споживачів усіх форм власності; 

- сукупність а і б. 
93. Фінансовий план: 
- це таблиця, в якій відображаються дані про наявність грошових 

коштів на початок періоду, їх надходження і витрачання в самому 
періоді, і завершується даними про наявність грошових коштів на 
кінець періоду. 

- це заключна частина бізнес-плану, яка узагальнює всі попередні 
розділи у вартісному виразі. 

 - це таблиця, яка складається з метою оцінки тих видів активів, в 
які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок 
яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів. 

94. Баланс грошових потоків: 
- це таблиця, в якій відображаються дані про наявність грошових 

коштів на початок періоду, їх надходження і витрачання в самому 
періоді, і завершується  даними про наявність грошових коштів на 
кінець періоду. 

- це заключна частина бізнес-плану, яка узагальнює всі попередні 
розділи у вартісному виразі. 

 - це таблиця, яка складається з метою оцінки тих видів активів, в 
які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок 
яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів. 
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95. Баланс активів і пасивів це: 
- це таблиця, в якій відображаються дані про наявність грошових 

коштів на початок періоду, їх надходження і витрачання в самому 
періоді, і завершується  даними про наявність грошових коштів на 
кінець періоду. 

- це заключна частина бізнес-плану, яка узагальнює всі попередні 
розділи у вартісному виразі. 

 - це таблиця, яка складається з метою оцінки тих видів активів, в 
які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок 
яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів. 

96. Платіжний календар: 
- це таблиця, в якій  відображається весь платіжний оборот 

підприємства, та відбивається рух грошових коштів відповідно до їх 
надходження незалежно від їх джерел та напрямків використання. 

- необхідний підприємству для більш точного представлення 
розміру зобов’язань перед працівниками підприємства по ЗП і розміру 
інших виплат. 

- це таблиця, яка складається з метою оцінки тих видів активів, в 
які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок 
яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів. 

97. Касовий план: 
- це таблиця, в якій  відображається весь платіжний оборот 

підприємства, та відбивається рух грошових коштів відповідно до їх 
надходження незалежно від їх джерел та напрямків використання. 

- необхідний підприємству для більш точного представлення 

розміру зобов’язань перед працівниками підприємства по ЗП і розміру 
інших виплат. 

- це таблиця, яка складається з метою оцінки тих видів активів, в 
які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок 
яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів. 

98. Банкрутство це: 
- визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою 

платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів 
не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної процедури. 

- визнана арбітражним судом здатність боржника відновити свою 
платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів 
не інакше, як шляхом застосування ліквідаційної процедури. 

- визнана арбітражним судом нездатність боржника відновити свою 
платоспроможність та задовольнити визнані судом вимоги кредиторів. 
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100. Види банкрутства: 
- приховане, фіктивне, навмисне, ненавмисне. 
- приховане, неприховане, навмисне, ненавмисне 

- приховане, фіктивне, навмисне. 
101. Неплатоспроможність буває: 
- поточна, критична, надкритична. 
- поточна, приховувана, фіктивна, навмисна. 
- поточна, критична, навмисна. 
102. Санація підприємства це: 
- система заходів, що здійснюються у процесі провадження справи 

про банкрутство, з метою запобігання визнанню боржника банкрутом 
та його ліквідації 

- система заходів спрямована на оздоровлення його фінансового 
стану, а також на задоволення в повному обсязі або частково вимог 
кредиторів через кредитування, реструктуризацію боргів і капіталу 
або зміну організаційної чи виробничої структури об’єктів 
підприємницької діяльності. 

- сукупність двох попередніх визначень. 
103. Форми санації: 
- погашення боргу підприємства за рахунок власних фінансових 

ресурсів, коштів бюджету, цільового кредиту банку, злиття 
підприємства, поглинання, перетворення у відкрите акціонерне 
товариство, передача в оренду. 

- погашення боргу підприємства за рахунок власних фінансових 
ресурсів, коштів бюджету, цільового кредиту банку, злиття 
підприємства, поглинання, перетворення у відкрите акціонерне 
товариство, передача в оренду, розподіл. 

- погашення боргу підприємства за рахунок власних фінансових 
ресурсів, коштів бюджету, цільового кредиту банку, злиття 
підприємства, поглинання, перетворення у відкрите акціонерне 
товариство, передача в оренду, переадресування боргу. 

104. Ефективність проведення санації: 
- Е     =       Прогнозований обсяг прибутку 

        Розмір вкладень на проведення санації 
- Е     =       Прогнозований обсяг додаткового прибутку 

              Розмір вкладень на проведення санації 
- Е     =       Прогнозований обсяг основного прибутку 

            Розмір вкладень на проведення санації 
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5. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ 

 

1. Сутність і функції фінансів підприємств на сучасному 
етапі.  

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

3. Функції фінансів підприємств. 
4. Державне регулювання фінансово-господарської 

діяльності. 
5. Зміст та завдання управління фінансами. 
6. Формування фінансових ресурсів та грошових фондів на 

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

підприємстві.  
8. Роль водогосподарського комплексу в системі фінансів 

підприємств. 
9. Основні та оборотні засоби водного господарства, їх оцінка 

та методика визначення. 
10. Необхідність та сутність кредитування підприємства.  
11. Види банківського кредиту та умови його отримання. 
12. Грошові надходження підприємств водогосподарського 

комплексу. 

13. Сутність та структура грошових надходжень підприємств.  

14. Грошові надходження від іншої діяльності та 
позареалізаційні доходи. 

15. Формування і розподіл прибутку підприємств. 

16. Роль прибутку підприємства в умовах ринку. 
17. Сутність оподаткування та основи податкової політики 

підприємства. 

18. Сутність та джерела формування і використання обігових 
коштів підприємства. 

19. Сутність, склад і структура оборотних коштів 
підприємства.  

20. Сутність та види основних фондів підприємства. 

21. Показники фінансового стану підприємства та їх оцінка в 
умовах ринку. 

22. Значення та необхідність оцінки фінансового стану  
підприємства.  

23. Фінансове планування на підприємстві. 
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24. Сутність фінансової стратегії підприємства. 
25. Зміст, завдання і методи фінансового планування на 

підприємстві 
26. Фінансовий план та порядок його складання. 
27. Баланс грошових доходів та видатків підприємства. 

28. Платіжний календар. Структура та порядок його складання. 
29. Контроль за використанням фінансових планів. 
30. Банкрутство та фінансова санація на підприємстві. 
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