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ВСТУП 

       

Актуальність вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» обумовлена 

необхідністю підготовки висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів, що 

володіють сучасними технологіями управління фінансами в умовах діючого 

підприємства, здатних до опрацювання та прийняття відповідних рішень з 

питань розробки та реалізації довгострокової та поточної фінансової політики 

корпорації, у т.ч. моніторингу поточного фінансового стану підприємства, 

діагностики фінансування підприємств, стану та проблем розрахункової 

дисципліни на підприємстві, зниження рівня витрат виробництва, ефективності 

управління оборотним капіталом, визначення фінансових результатів 

підприємства та їх розподіл, оперативне та поточне фінансове планування та ін.  

Кредитно-модульна система організації навчального процесу передбачає 

скорочення часу на викладання нормативних дисциплін за навчальним планом.  

Одночасно передбачається підвищення ефективності самостійної роботи 

студентів. Це зумовило підготовку навчального методичних вказівок  «Фінанси 

підприємств» для студентів вищих навчальних закладів з економічних 

спеціальностей АПК. 

Методичні вказівки  підготовлено відповідно до програми курсу «Фінанси 

підприємства». В ньому послідовно наводяться відповідні питання по темах 

курсу «Фінанси підприємства», надаються вихідні дані для проведення 

практичних занять, пропонується методика їх вирішення, а також наводяться 

типові тестові питання для проведення контролю знань студентів, які слід 

виконувати у робочому зошиті. 

Практична цінність вказівока полягає в тому, що наведені в ньому 

завдання можуть використовуватись як у ході проведення практичних занять, 

так і під час самостійної роботи студентів. До завдань кожної теми подані 

методичні вказівки та пояснення окремих питань. Крім того у методичних 

вказівках наведено контрольні питання, які можуть бути використані для 

контролю знань, а також у процесі підготовки до іспиту. 



  

 

Вказівки можуть бути використані у практичній роботі спеціалістами 

фінансових, бухгалтерських служб підприємств, установ і організацій. 

При підготовці методичних вказівок використовувалась література з 

навчально-методичного комплексу.  



  

 

ЗМ 1. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання для вивчення  

1. Поняття, сутність та функції фінансів підприємств 

2. Сутність, склад та джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 

3. Основи організації фінансів підприємств. 

4. Зміст та завдання фінансової роботи на підприємстві. 

5. Фінансовий механізм та його характеристика.  
Основні терміни і поняття: грошові кошти; грошові фонди; комерційний 

розрахунок; організація фінансів підприємств; самоокупність; самофінансування; 

фінанси підприємств; фінансова діяльність підприємств; фінансова інвестиція; 

операційна діяльність; фінансовий механізм; фінансові ресурси; фінансова робота; 

функції фінансів підприємств. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Задача 1. Визначити обсяг фінансових ресурсів підприємства. 

Вихідні дані:  підприємство на звітну дату мало такі дані за балансом (табл. 

1.1.1).  

Розв’язок оформити в таблицю 1.1.2. робочого зошита. 

Контрольні питання до теми  

1. Охарактеризуйте суть фінансів підприємств. 

2. Розкрийте місце фінансів підприємств у фінансовій системі. 

3. Які загальні ознаки мають фінанси мікро- і макрорівня ? 

4. Дайте характеристику функцій фінансів. 

5. Розкрийте загальні і специфічні ознаки фінансів підприємств. 

6. Назвіть умови, за яких грошові відносини можуть перетворюватись на 

фінансові. 

7.Охарактеризуйте поняття грошових коштів, грошових фондів і 

фінансових ресурсів. 

8. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємства. 

9. Назвіть основні економічні методи регулювання фінансових ресурсів 

підприємств. 

10. Охарактеризуйте поняття «організація фінансів підприємств» та 

«фінансова діяльність підприємств». 

11. Як форми власності та галузева специфіка впливають на особливості 

організації фінансів підприємств? 

12. Розкрийте зміст фінансової роботи на підприємстві.  

13. Назвіть основні напрямки фінансової роботи на підприємстві. 

14. Що відносять до власних ресурсів підприємства. 

 



  

 

Таблиця 1.1.1 

Дані підприємства за балансом, тис.грн. 

 Показники Варіанти 

1 - й 2 - й 3 - й 4 - й 5 - й 6 - й 7 - й 8 - й 9 - й 10 - й 

1. Статутний капітал 7100 7200 7100 7000 7149 6987 7550 5482 6238 7000 

2.Пайовий капітал 120 134 128 152 166 239 182 348 450 180 

3. Інший додатковий капітал 87 120 143 179 89 54 262 114 88 135 

4. Резервний капітал 440 520 410 398 426 507 394 679 256 422 

5. Нерозподілений прибуток 1020 980 1100 1112 1068 994 839 987 1035 1110 

6.Неоплачений капітал 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

7.Довгострокові кредити банків 

 
55 52 55 61 48 39 40 60 55 63 

8.Довгострокові фінансові 

зобов’язання  

 

48 44 42 47 48 51 59 55 61 62 

9.Забезпечення виплат персоналу 

 
347 352 296 305 328 346 389 351 400 399 

10. Інші забезпечення 542 530 525 563 500 490 486 508 512 538 

11.Короткострокові кредити 

банків 

 

300 268 270 275 280 285 290 295 305 310 

12. Поточна заборгованість за 

довгостроковими зобов’язаннями 
60 65 70 75 80 64 72 74 83 90 



  

 

13.Кредиторська заборгованість 

за товари, роботи та послуги 
642 547 569 584 595 603 610 612 638 654 

14.Поточні зобов’язання за 

розрахунками: 

 

- з одержаних авансів 

673 623 622 654 673 548 523 780 742 715 

-з бюджетом по сплаті податків 386 390 395 400 405 410 423 415 295 300 

- з позабюджетних платежів 53 55 58 60 62 65 64 78 68 90 

- зі страхування 41 40 38 45 46 48 53 58 57 60 

- з оплати праці 138 140 127 123 145 137 132 148 153 146 

-з учасниками по виплаті 

дивідендів 
464 435 426 458 469 397 415 433 502 488 

- інші поточні зобов’язання 40 34 32 36 37 39 44 46 48 55 

 

 



  

 

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання для вивчення 

1. Сутність та значення розрахунків підприємств. 

2. Організація готівкових розрахунків. 

3. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи. 

4. Платіжна дисципліна в управлінні фінансами. 

5. Міжнародний досвід проведення безготівкових розрахунків.  
Основні терміни і поняття: акредитив; безготівкова форма розрахунків; 

бюджетний рахунок; вексель; готівкова форма розрахунків; грошовий оборот; 

депозитний рахунок; касові операції; кліринг; міжміські розрахунки; міжнародні 

розрахунки; місцеві розрахунки; нетоварні операції; організація грошових 

розрахунків; платіжна вимога-доручення; платіжне доручення; позичковий рахунок; 

поточний рахунок; товарні операції; чек. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 2.1. Визначити: 1) порядок та суму витрачання виручки, що 

надійшла в касу підприємства від реалізації продукції. Вихідні дані в таблиці 

2.1.1.  

2) можливість виплати заробітної плати в сумі заборгованості з виручки. 

3) залишок виручки, який підприємство може спрямувати на оплату ТМЦ 

та послуг. 

Завдання 2.2. На підприємствах Уманського району Черкаської області 

проведена перевірка щодо дотримання норм регулювання обігу готівки. В ході 

перевірки встановлено: 

1. Підприємство подає розрахунок на встановлення ліміту залишку готівки 

в касі один раз на квартал. Згідно із поданням підприємствам були встановлені 

такі ліміти залишку готівки в касі ( таблиця 2.2.1.) 

 2. Перевіркою встановлені такі фактичні залишки ліміту готівки в касі 

(таблиця 2.2.1). 

Завдання 2.3. Скласти заявку-розрахунок на встановлення ліміту залишку 

готівки в касі підприємства на ІІІ квартал 20_  року. 

Вихідні дані в таблиці 2.3.1. 

Заявку – розрахунок скласти в таблиці 2.3.2. робочого зошита. 

 

 



  

 

Таблиця 2.1.1. Вихідні дані до завдання 2.1.1. 

Дані, грн. Варіанти 

1 –й 2 –й 3 – й 4 – й 5 – й 6 –й  7 –й 8 –й 9 –й 10 –й 

1. В касу підприємства 

надійшла виручка за 

реалізовані товари 

 

9500 9600 9700 9000 9300 9300 9200 9800 9900 9400 

2. Ліміт каси 

 
170 150 155 160 165 190 170 190 160 180 

3. Підприємство має 

заборгованість перед 

бюджетом по сплаті 

податків 

 

1500 1350 1600 1470 1450 1450 1350 1750 1850 1250 

- перед Пенсійним фондом 1000 950 980 1100 1300 1200 1600 1800 1100 1200 

- перед працівниками по 

оплаті праці 
4000 3500 4200 4300 3900 2200 5900 7900 3900 3900 



  

 

Таблиця 2.2.1. Вихідні дані до завдання 2.2., грн. 

 

Показники 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Ліміти 

залишку готівки 

в касі 

підприємства по 

узгодженню з 

обслуговуючим 

банком, грн. 

 

15000 15500 14000 14500 16000 14450 12500 13000 13500 12000 

2. Залишки 
готівки в касі 

підприємства, 

грн. 

 

1.09 

13090 14100 11400 1640 11680 1450 1850 19870 11090 13200 

2.09 

 
11010 11000 12600 11100 19510 15600 1750 12310 11180 1890 

3.09 

 
1360 1870 14200 1950 111000 12100 16300 11910 13100 13560 

6.09 51100 11400 1590 1800 19990 14500 13900 1560 1920 11500 

7.09 11200 112400 11080 11060 17180 11100 12400 1600 11050 1800 

8.09 11300 19300 11100 114200 12310 12780 1730 1600 12560 11580 

9.09 116500 18910 1120 16000 11100 12100 1480 1610 13760 14000 

10.09 17800 13100 1400 14600 12100 14310 11020 1670 11100 13270 

13.09 15000 14600 1400 14600 12100 14310 11020 1670 11100 12270 

14.09 14650 15900 13020 11720 14200 111100 11460 11100 1910 1680 

15.09 11200 11200 11200 1800 11090 19150 15500 15900 11120 11380 

16.09 11480 19990 11890 11500 12100 16900 112150 15410 1920 12100 

17.09 15090 16750 12340 1970 14500 15600 18170 14120 14600 11080 

20.09 14650 13450 12310 1540 12160 12180 14900 1660 11200 1540 

21.09 11260 1750 11290 1530 1950 15550 11250 1560 14100 1760 

22.09 17560 1640 15400 13100 1870 17600 13320 1480 15100 14400 

23.09 18870 1650 116100 15600 1440 16200 1440 1250 16000 14500 

24.09 110000 1650 19800 11200 1780 18100 1390 1340 13800 16000 

27.09 19000 11680 18000 13400 1450 19050 1810 11270 14800 17050 

28.09 11050 15800 1960 11070 1990 18000 1560 12010 15000 11100 

29.09 11110 13090 1870 1460 18900 11000 1940 11110 11200 12000 

30.09 11260 11250 11100 11080 17760 1980 1820 1550 1860 1750 

31.09 11550 1790 13000 1540 13890 1560 1270 1610 11090 1590 

Календар видачі 

заробітної плати 

на підприємстві 

9.09 7.09 23.09 8.09 3.09 14.09 16.09 15.09 23.09 9.09 

 

 



  

 

3. Перевіркою також встановлено, що: 

 
Прибутковим 

касовим ордером  

№ 125 24.09 в 

касу 

підприємства 

одержано за 

реалізовані 

яблука, грн. 

Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1350 1680 1475 1497 1505 1535 1700 1223 1318 1330 

Проте в касу 

оприбуткована 

тільки сума в 

розмірі, грн. 

 

1125 1460 1217 1450 1400 1248 1650 1123 1290 1280 

Встановлено 

факт 

неоприбутку-

вання готівки в 

касі: 

 

15.09 1110 111 141 159 1189 1234 1321 1129 852 144 

24.09 1105 186 1234 188 1108 164 1120 182 1221 1109 

29.09 146 1118 131 192 1105 2156 511 147 931 112 

31.09 158 132 189 315 280 1100 440 1227 621 1911 

Завдання 2.4. 

Підприємство станом на 1.05 на поточному рахунку мало кошти в сумі 

5600 грн. протягом дня на рахунок  було зараховано ще платежів на суму 19400 

грн. Крім того до банку були подані платіжні доручення на списання з рахунку 

підприємства сум податку на прибуток у розмірі 4370 грн, оплати рахунку-

фактури за поставку запасних частин у сумі 7840 грн, оплати рахунку за 

пакувальні матеріали в сумі 3140 грн. Також банк отримав вимоги-доручення 

до підприємства від організації «Енергомережі» на суму 13200 грн. 

В якому порядку працівник банку візьме ці розрахункові документи до 

сплати? Чи вистачить коштів на поточному рахунку для проведення всіх 

операцій? Якщо ні, то можливі дії підприємства? 

Заповнити платіжні документи робочого зошита згідно завдань: 

Завдання 2.5. 

Кінцевий розрахунок підприємства  із заробітної плати припадає на 17 

число кожного місяця. Станом на 17.03 підприємству необхідно здійснити такі 

виплати та платежі (табл. 2.5.1). Яка сума коштів повинна бути у підприємства 

на поточному рахунку станом на 17.03 з урахуванням платежів до бюджету? 

Яка сума коштів буде оформлена за чеком на отримання готівки в банку? 



  

 

Завдання 2.6.  Заповнити грошовий чек ТОВ «Маяк» (номер  рахунку 

356487)  на отримання заробітної плати в сумі  302400 грн. в Уманському 

відділенні  «Райффайзен банк Аваль».  

Завдання 2.7. Оформити Заяву на одержання чекової книжки  ТОВ «Маяк» 

на 25 сторінок із лімітом 75 тис. грн.  Заповнити розрахунковий чек на користь 

МП «Іскра» на оплату товарно-матеріальних цінностей в сумі 9000 грн. 

Завдання 2.8. Заповнити простий вексель № 138. Вихідні дані: Сума, що 

підлягає сплаті після настання строку платежу за векселем 3200 грн. Строк 

платежу 25 листопада 20__р. Місце платежу -  м. Умань, Уманське відділення 

«Райффайзен Банк Аваль» МФО 356237. Перший векселедержатель ПП «Іскра» 

код ЄРДПОУ 11152413. Місце і дата складання векселя – м. Умань. 20 червня 

20__р. Документ підпишуть директор ВАТ «Віта» Кириленко М.П. та головний 

бухгалтер Кисіль Ю.Л. 

Завдання 2.9. Заповнити переказний вексель № 354. Вихідні дані: сума 

векселя – 28600 грн. Особа, яка повинна сплатити (платник) ВАТ «Дружба» 

(голова правління Слободян В.М., головний бухгалтер Лісаченко Г.С.). Строк 

платежу – 15 грудня 200_ р. Місце в якому буде здійснено платіж – м. Умань, 

Уманське відділення «Райффайзен банк Аваль», МФО 354351. Кому або за 

наказом кого буде здійснено платіж – Приватне підприємство "ІВАННА", код 

ЄДРПОУ 35428656. Місце і дата складання векселя – м. Умань, 5 липня 200_ р. 

Підпис того, хто видав вексель – ВАТ "Мегомметр". ВАТ «Дружба» погодилось 

оплатити вексель, про  що свідчить напис у лівій частині бланка 

"Акцептовано". 

Таблиця 2.5.1. Вихідні дані до завдання 2.5, тис. грн 

Платежі  Варіанти  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Заробітна плата 35 32 33 37 34 40 39 35 36 51 

Витрати на відрядження 15 12 11 12 10 12 17 17 11 18 

Витрати на 

господарські потреби 
10 11 7 9 16 8 4 11 16 20 

Податок з доходів 

фізичних осіб 
5,2 4,0 4,5 5,9 5,0 6,0 5,7 5,2 5,3 9,4 

Платежі в бюджет із 

заробітної плати 

(нарахування) 

розрахувати самостійно 

          



  

 

Таблиця 2.3.1.     Вихідні дані до завдання 2.3, тис.грн. 

Показники 
Варіанти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Фактичне надходження готівки за ІІ квартал в грн. підприємства 

(крім коштів отриманих в банку) склали, тис. грн 
          

Виручка від реалізації     А) продукції: 
- м’яса 14,3 23,4 33,2 12,8 15,4 21,7 24,0 14,3 13,8 13,9 

- олії 12,6 11,7 8,9 12,7 12,3 12,5 12,2 7,1 12,4 12,3 

- гречки  14,1 8,3 2,9 11,0 11,1 11,1 11,2 6,2 11,0 10,8 

Б) товарів і послуг: 
- товарно-матеріальних цінностей  12,9 33,1 12,8 12,7 12,6 22,9 22,5 12,9 13,2 13,3 

- основні фонди 15,0 15,3 14,5 14,6 14,4 24,9 14,8 25,1 15,2 15,0 

- послуги транспорту 23,0 13,3 13,1 22,8 12,9 13,2 13,1 13,2 3,1 12,9 

- квартирна плата 0,8 0,7 0,6 1,8 6,5 3,7 10,7 6,7 10,6 9,8 

- послуги лазні 1,3 0,8 1,9 5,0 1,3 2,7 11,2 11,1 10,9 6,6 

В) інша реалізація 17,0 15,1 16,9 16,3 26,5 57,2 17,4 26,0 16,6 10,9 

2.Із отриманої готівкової виручки перераховано в банк, %. Решта 

витрачена на виплату відрядних і поточні потреби у 

співвідношенні  % 50/50 55/45 60/40 40/60 53/47 50/50 45/55 30/70 35/65 50/50 

3. За ІІ квартал виплати заробітної плати і інших видів оплати 

праці склали, тис. грн: 

- витрати на оплату праці 982,2 703,1 1102,4 902,8 1101,5 1101,9 1100,8 1102,0 1101,0 1103,1 

- виплати із фонду дивідендів 11,56 6,40 9,45 11,55 8,49 11,50 11,51 11,53 11,47 11,45 

- виплати премій 14,6 5,0 14,3 7,1 13,9 13,5 14,5 14,0 14,7 14,9 

4. Інші виплати із заробітної плати склали: 

- стипендії  1,5 1,8 7,3 6,2 - 4,9 11,0 11,6 11,7 11,4 

- на відрядження (частина за рахунок готівки, що надійшла в касу) 18,0 2,0 23,1 22,5 22,7 29,1 28,3 25,5 31,2 12,1 

- матеріальна допомога 9,5 - 14,4 14,3 14,7 - 13,3 14,8 14,9 13,2 

- закупка с-г продукції 189,0 188,7 186,3 185,5 191,2 190,0 189,7 184,3 185,6 189,2 

- видача позик населенню 40,0 7,3 13,5 14,2 10,5 10,3 18,9 19,7 19,5 18,5 

- на поточні потреби (за рахунок коштів, що надійшли в касу 

підприємства) 
12,6 22,7 21,9 32,3 42,1 12,5 11,8 12,6 12,7 12,5 

5. Всі виплати, крім виплат на відрядження та на поточні потреби здійснювались за рахунок коштів, які отримані в установі банку 
6. При складанні касової заявки на ІІІ квартал поточного року по прогнозу необхідно всі надходження і видатки готівкою збільшити в 1,2 рази (умовно) відповідно до 

аналогічних показників минулого року. 
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Контрольні питання до теми  

1. Що включається в поняття “грошовий оборот підприємства”. 

2. Охарактеризуйте особливості безготівкових розрахунків. 

3. Охарактеризуйте розрахунки за платіжними дорученнями. 

4. Дайте характеристику розрахункам за товарними операціями. 

5. Охарактеризуйте розрахунки за нетоварними розрахунками. 

6. Сформулюйте визначення “векселя” і охарактеризуйте вексельну форму 

розрахунків. 

7. Дайте характеристику акредитивній формі розрахунків. 

8. Охарактеризуйте порядок відкриття банківських рахунків. 

9. Дайте характеристику депозитним рахункам. 

10. Дайте характеристику позичковому рахунку. 

11. Охарактеризуйте розрахунковий і поточний рахунок підприємства. 

12. Охарактеризуйте сферу застосування готівкових розрахунків. 

13. Ким і як здійснюється контроль за дотриманням розрахунково-

платіжної дисципліни. 

14. Які штрафні санкції застосовуються до підприємств-порушників норм 

регулювання обігу готівки. 

15. Дайте характеристику таким формам безготівкових розрахунків: 

• платіжне доручення; 

• платіжна вимога-доручення; 

• чек; 

• акредитив; 

• вексель; 

• інкасове доручення. 

 

ТЕМА 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання для вивчення 

1. Характеристика і склад грошових надходжень. 

2. Планування виручки від реалізації продукції. 

3. Методи ціноутворення. 

4. Доходи від фінансових операцій та від іншої звичайної діяльності. 
 

Основні терміни і поняття: валовий дохід; вхідні грошові потоки; виручка від 

реалізації; доходи від фінансово-інвестиційної діяльності; оптова ціна; обсяг 

реалізації; позареалізаційні доходи; позареалізаційні витрати; роздрібна ціна; 

скоригований валовий дохід. 
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ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 3.1.  

Вихідні дані:  підприємство має такі показники по продукції, що реалізується 

Таблиця 3.1.1 

№ Показники Варіанти 

1 – й 2 – й 3 – й 4 – й 5 – й 

план факт план факт план факт план факт план факт 

1 Обсяг продукції, 

 що продається, ц 

1) продукція «А»  

14750 14500 14500 14590 14320 14250 13880 14200 14630  

2) продукція «Б» 15000 15200 15000 14800 15200 14995 14800 15340 15000 15620 

3) продукція «В» 14500 14200 14500 14380 14500 14880 14500 14530 14335 14720 

4) продукція «Г» 14000 14300 14000 14250 14000 14500 14380 15200 14280 14360 

5) продукція «Д» 13750 13550 13700 14100 13780 13520 13690 13880 13400  13500 

2 Ціна продажу, грн.. 

 за 1 ц 

1) продукція «А» 

378,0 385,0 355,0 348,0 350,0 345,0 366,0 382,0 352,0 344,0 

2) продукція «Б» 385,0 380,0 388,0 376,0 380,0 382,0 375,0 380,0 370,0 355,0 

3) продукція «В» 394,0 390,0 395,0 380,0 395,0 398,0 395,0 400,0 380,0 390,0 

4) продукція «Г» 367,0 370,0 365,0 370,0 365,0 355,0 368,0 375,0 370,0 365,0 

5) продукція «Д» 386,0 382,0 385,0 390,0 385,0 395,0 385,0 374,0 380,0 402,0 
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3 Собівартість  

1 ц, грн.. 

1) продукція «А» 

346,0 350,0 345,0 348,0 345,0 340,0 354,0 345,0 355,0 340,0 

2) продукція «Б» 356,0 352,0 355,0 350,0 355,0 358,0 358,0 360,0 360,0 358,0 

3) продукція «В» 357,0 353,0 357,0 354,0 357,0 355,0 357,0 356,0 357,0 352,0 

4) продукція «Г» 335,0 330,0 335,0 332,0 335,0 340,0 325,0 320,0 330,0 325,0 

5) продукція «Д» 347,0 350,0 345,0 330,0 345,0 340,0 345,0 348,0 345,0 350,0 

 

Необхідно: 

1. Визначити обсяг виручки від продажу продукції за планом і фактично. 

2. Визначити відхилення фактичної виручки від планової  і вплив факторів (обсягу проданої продукції та ціни 

продажу) на зміну обсягу виручки. 

Розрахунок здійснити в таблиці 3.1.2. робочого зошита. 

 

Методичні вказівки: Обсяг виручки від продажу продукції за планом та фактично визначається шляхом множення 

кількості продукції, що продається у відповідному періоді на ціну її продажу. 

Відхилення фактичного обсягу від її планової величини розраховується як різниця між цими величинами. 

При визначенні впливу факторів на зміну суми виручки від продажу продукції розраховується додатковий показник 

«Обсяг виручки при фактичному обсягу реалізації продукції на планові ціни». Різниця між цим показником і плановим 

обсягом виручки являє відхилення за рахунок зміни кількості продукції, що реалізується, а різниця між розрахованим 

додатковим показником обсягу виручки та її фактичною величиною покаже зміну виручки за рахунок зміни ціни з 

реалізації. 
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Контрольні питання до теми  

1.Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх необхідність 

для підприємств. 

2.Назвіть види грошових надходжень з внутрішніх та зовнішніх джерел. 

3.Дайте характеристику виручки від реалізації продукції. 

4.Назвіть фактори, що впливають на суму виручки від реалізації продукції. 

5.Дайте характеристику цін на продукцію і фактори, що на них впливають. 

6.Розкрийте порядок визначення цін на продукцію. 

7.Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної 

діяльності. 

8.Дайте характеристику надходжень від фінансових санкцій, 

позабюджетних фондів, страхових відшкодувань. 

9. Дайте характеристику цін на продукцію і фактори, що на них впливають 

10. Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації продукції на 

підприємстві. 

11. Розкрийте порядок визначення цін на продукцію. 

12. Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної 

діяльності. 

13. Дайте визначення валового і чистого доходів підприємства. 
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ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання для вивчення 

1. Сутність та склад прибутку підприємства, функції та його види. 

2. Планування та формування прибутку. 

3. Суть і методи обчислення рентабельності. 

4. Розподіл і використання прибутку підприємства. 
 

Основні терміни і поняття: балансовий прибуток; базова рентабельність; 

використання прибутку; дивіденди; додатковий продукт; нерозподілений прибуток; 

прибуток від основної діяльності; прибуток від оперативної діяльності; прибуток від 

фінансових операцій; прибуток від надзвичайних подій; прибуток від реалізації 

продукції; резервний фонд; рентабельність; собівартість продукції; чистий прибуток. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 4.1. Планування прибутку від продажу товарної продукції  

Вихідні дані: підприємство мало такі дані для планування прибутку від 

продажу товарної продукції. – таблиця 3.1.1. 

Необхідно: Розрахувати прибуток, що одержить підприємство від продажу 

продукції. Розрахунок провести в таблиці 4.1.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки:  Розрахунок надходжень грошових коштів (виручки) 

від продажу кожного виду продукції та її собівартості здійснюється  

множенням ціни та собівартості 1 ц на всю кількість продукції, що реалізується. 

Прибуток від продажу кожного виду продукції визначається у вигляді 

різниці між виручкою та собівартістю. 

Прибуток від продажу всієї товарної продукції розраховується так: 

прибуток від продажу виготовленої готової продукції в плановому 

(фактичному)  році плюс прибуток , отриманий від продажу залишку готової 

продукції на початок планового року, мінус прибуток, що знаходиться в 

залишках готової продукції на кінець планового року.    

Завдання 4.2. Розрахунок впливу факторів на зміну обсягу прибутку від 

продажу продукції. 

Вихідні дані: Підприємство має такі дані по продукції, що реалізується ( 

таблиця 3.1.1.). 

Необхідно: 1. Визначити обсяг прибутку від продажу продукції за планом і 

фактично. Визначити відхилення фактичного прибутку від планової його 

величини і вплив факторів на зміни обсягів прибутку. 

Методичні вказівки:  результат від продажу одиниці продукції як за 

планом, так і фактично визначається як різниця між ціною і собівартістю 

одного центнера. 

Прибуток (збиток) від продажу всієї продукції за планом і фактично 

розраховується шляхом множення результату від продажу 1 ц на кількість 

продукції, що реалізується, за планом і фактично. 
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Відхилення фактичного обсягу прибутку від продажу всієї кількості 

продукції від його планової величини розраховується у вигляді різниці між 

цими величинами. 

Вплив на величини прибутку зміни кількості проданої продукції 

визначається шляхом множення фінансового результату від продажу 1 ц 

продукції за планом на різницю між фактичним та плановим обсягами продажу. 

Вплив зміни собівартості на величину прибутку від продажу продукції 

розраховується шляхом множення фактичного обсягу проданої продукції на 

величину різниці між фактичною та плановою собівартістю. 

Вплив зміни ціни продажу на прибуток від продажу продукції визначається 

шляхом множення фактичного обсягу проданої продукції на величину різниці 

між фактичною та плановою ціною(таблиця 4.2.1. робочого зошита).  

Завдання 4.4. Розрахунок загального (балансового) та чистого прибутку 

та їх розподіл. 

Вихідні дані:  результати виробничо – фінансової діяльності підприємства 

за звітний рік такі ( таблиця 4.4.1). 

Необхідно: 1. Розрахувати: валовий прибуток; прибуток від операційної 

діяльності; прибуток від звичайної діяльності; загальний (балансовий0 

прибуток; податок на прибуток; чистий прибуток. 

2.Розподілити визначений чистий прибуток. 

Розрахунок всіх видів прибутку здійснити за формою, поданою в таблиці 

4.4.2. робочого зошита. 

Методичні вказівки: У статті «Доход ( виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг)» відображається загальний доход (виручка) від 

реалізації продукції без вирахування податку на додану вартість та акцизного 

податку тощо. 

У статті «Податок на додану вартість» відображається сума ПДВ, яка 

включена до складу доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг). 

У статті «Акцизний податок» відображається сума акцизного податку, яка 

врахована у складі доходу (виручки) від реалізації продукції.  

У статті «Інші вирахування з доходу (виручки)» відображаються надані 

знижки, вартість повернутих товарів та інші суми, що підлягають утриманню з 

доходу (виручки) від реалізації продукції.  

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції розраховується шляхом 

вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції податку на додану 

вартість, акцизного збору та інших вирахувань з доходу (виручки) від реалізації 

продукції. 

У статті «Собівартість реалізованої продукції ( товарів, робіт, послуг)» 

відображається виробнича собівартість реалізованої продукції, яка 

розраховується як сума витрат на сировину, матеріали, напівфабрикати, паливо 

та енергію, витрат на основну та додаткову заробітну плату робітникам з 

відрахуваннями на соціальне страхування . витрат, пов’язаних з підготовкою та 

освоєнням виробництва продукції, витрат на утримання та експлуатацію 

устаткування, загально виробничих витрат та інших виробничих витрат. 
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Загальна величина собівартості реалізованої продукції наведена в умові 

завдання. 

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим доходом 

(виручкою) від реалізації продукції і собівартістю реалізованої продукції. 

У статті «Інші операційні доходи» відображаються суми інших доходів від 

операційної діяльності: доход від операційної оренди активів; доход від 

операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; доход 

від реалізації оборотних активів та ін., які наведені в умові завдання. 

У статті «Адміністративні витрати» показуються загальногосподарські 

витрати, пов’язані з управлінням та обслуговуванням підприємства: основна та 

додаткова заробітна плата управлінського персоналу з відрахуваннями на 

соціальне страхування; витрати на службові відрядження управлінського 

персоналу; витрати на утримання основних засобів, інших нематеріальних 

необоротних активів загальногосподарського призначення ( амортизація, 

ремонт, опалення, освітлення, водопостачання та інші); витрати на зв’язок; 

витрати, пов’язані з підготовкою кадрів тощо. Сума загальних витрат наведена 

в умові завдання. 

У статті «Витрати на збут» відображаються витрати підприємства, 

пов’язані з реалізацією продукції – витрати на утримання підрозділів, що 

займаються збутом продукції; витрати на рекламу та доставку продукції 

споживачам, витрати на пакувальні матеріали; витрати на ремонт тари та 

передпродажну підготовку продукції; витрати на оплату праці продавцям, 

торговим агентам  та ін. 

У статті «Інші операційні витрати» показується собівартість реалізованих 

виробничих запасів та втрати від знецінення таких запасів, сумнівні 

(безнадійні) борги, визнані економічні санкції, втрати від операційних курсових 

різниць, відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також 

інші витрати, що відносяться до операційної діяльності підприємства. 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності підприємства визначається як 

сума валового прибутку та інших операційних доходів за вирахуванням 

адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат. 

У статті «Доход від участі у капіталі» відображається доход, отриманий від 

інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться 

методом участі у капіталі. 

У статті «Інші фінансові доходи» враховуються дивіденди, відсотки та інші 

доходи, отримані від фінансових інвестицій. 

У статті «Інші доходи» показується доход від реалізації фінансових 

інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів, а також від не 

операційних курсових різниць та інші доходи, які виникають в процесі 

звичайної діяльності. 

У статті «Фінансові витрати» відображаються витрати на сплату відсотків 

за користування кредитами, отриманими за облігаціями, випущеними за 

фінансовою орендою та інші витрати підприємства , пов’язані із залученням 

позикового капіталу. 
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У статті «Втрати від участі у капіталі» показується сума збитку, 

спричиненого інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, 

облік яких ведеться методом участі у капіталі. Даних витрат у підприємства не 

має. 

У статті «Інші витрати» відображаються: собівартість реалізації 

фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; страти від 

не операційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та 

необоротних активів; інші витрати, які виникають в процесі звичайної 

діяльності. 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності визначається як сума прибутку 

від операційної (основної) діяльності, доходу від участі у капіталі, фінансових 

та інших доходів за вирахуванням втрат від участі у капіталі, фінансових та 

інших втрат. У статті «Надзвичайні доходи» враховуються страхове 

відшкодування за втрачене майно внаслідок надзвичайних подій (стихійних 

лих), кошти, отримані у порядку покриття втрат від надзвичайних ситуацій, 

інші джерела відшкодування втрат від надзвичайних подій. Сума надзвичайних 

доходів наведена у відповідних пунктах умови завдання. 

У статті «Надзвичайні витрати» відображають: невідшкодовані збитки від 

втрати майна внаслідок стихійного лиха; витрати на заходи по запобіганню 

надзвичайних подій тощо. 

Загальний (балансовий) прибуток (збиток) визначається як сума прибутку 

від звичайної діяльності, скоригованого на суму надзвичайних доходів і витрат. 

У статті «Податок на прибуток» показується сума податку, визначеного у 

встановленому порядку згідно із ПКУ. У нашому випадку сума податку 

визначається множенням встановленої ставки податку на суму загального 

(балансового) прибутку. 

Чистий прибуток розраховується як різниця між загальним (балансовим) 

прибутком і сумою податку на прибуток. 

Розрахований чистий прибуток підлягає розподілу. Порядок розподілу 

чистого прибутку визначає власник підприємства. Використання чистого 

прибутку може здійснюватись за такими напрямками: 

- відрахування до резервного капіталу; 

- на збільшення статутного капіталу; 

- на виплату дивідендів; 

- на інші цілі ( на погашення економічних санкцій за порушення 

податкового законодавства, на сплату відсотків за прострочені кредити 

тощо). Частина прибутку може залишатись нерозподіленою. 

Розміри відрахувань від чистого прибутку, напрями його використання 

визначаються підприємством самостійно. Однак значна частина (35 – 50%) 

повинна направлятись на поповнення відповідних капіталів. У нашому завданні 

розподіл чистого прибутку здійснюється за такою схемою: до резервного 

капіталу та на збільшення статутного капіталу – відповідно 15% і 28%; на 

виплату дивідендів – 10%; на інші цілі – 5%. 
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Таблиця 4.4.1. Результати виробничо – фінансової діяльності підприємства за звітний рік, тис. грн. 

№ Показники Варіанти 

1 - й 2 - й 3 - й 4 - й 5 - й 6 - й 7 - й 8 - й 9 - й 10 - й 

1. Дохід ( виручка) від 

реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 

36316 36730 35890 35938 36274 36550 36722 36843 35994 36424 

2. Податок на додану 

вартість 
4633 4654 4538 4532 4598 4678 4694 5004 4452 4625 

3. Акцизний податок - 30 - - 45 - 44 24 - - 

4. Інші вирахування з 

доходу 
- - 14 - - 10 34 40 - 10 

5. Собівартість 

реалізованої продукції 
22740 22540 20980 21200 24548 25372 24844 25682 22538 23426 

6. Доход від операційної 

оренди активів 
- 10 - 8 4 - - 12 - 5 

7. Доход від реалізації 

оборотних активів 
44 38 35 29 36 40 44 48 46 42 

8. Адміністративні витрати 3125 3212 3145 3098 3220 3118 3100 3226 3178 3150 

9. Витрати підприємства, 

пов’язані з реалізацією 

продукції 

1507 1500 1490 1485 1496 1505 1510 1465 1480 1475 

10 Витрати на рекламу 30 26 28 32 34 36 35 31 30 29 

11 Собівартість 

реалізованих 

виробничих запасів 

 

44 43 42 41 40 41 42 43 44 45 
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Продовження таблиці 4.4.1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

12 Витрати від знецінення 

запасів 
100 95 96 97 98 99 100 101 102 103 

13 Визнані економічні 

санкції 
37 38 39 40 40 38 37 36 35 34 

14 Відрахування для 

забезпечення наступних 

операційних витрат 

881 880 878 876 875 883 882 885 884 890 

15 Доход від інвестицій в 

спільні підприємства 
20 15 16 17 18 19 22 23 24 21 

16 Відсотки, отримані від 

інвестицій 
26 25 24 23 20 28 29 30 26 25 

17 Доход від реалізації 

необоротних активів та 

фінансових інвестицій 

204 200 202 198 195 205 208 210 212 210 

18 Відсотки, сплачені за 

користування позиковим 

капіталом 

25 26 28 30 20 24 22 25 23 27 

19 Собівартість реалізованих 

необоротних активів та 

фінансових інвестицій 

50 52 53 54 51 57 56 55 50 52 

20 Страхове відшкодування, 

яке надійшло за втрачене 

майно від стихійного лиха 

25 24 23 22 20 21 26 28 27 25 

21 Кошти, які надійшли в 

порядку відшкодування 

витрат від надзвичайних 

подій 

10 11 12 13 14 15 10 9 8 10 

22 Витрати, що виникли в 

зв’язку з втратою майна в 

результаті стихійного лиха 

36 35 34 32 33 30 39 37 38 35 
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Завдання 4.5. Розрахунок результату від фінансової діяльності 

підприємства. Вихідні дані: склад окремих видів фінансових доходів та витрат 

наведений в таблиці 4.5.1. 

Необхідно: розрахувати результат (прибуток, збиток) від фінансової 

діяльності підприємства. Розрахунок здійснити в таблиці 4.5.2. робочого 

зошита. 

Методичні вказівки:  порядок відображення доходів і витрат у 

відповідних статтях наведений в завданні 4.4. Фінансовий результат (прибуток, 

збиток) від фінансової діяльності визначається як різниця між загальною сумою 

доходів і загальною сумою витрат від здійснення фінансових операцій. 

Таблиця  4.10.1.  Розрахункові дані 

№ Показники Порядок розрахунку Значення 

До скорочення умовно-постійних витрат 

1 Обсяг реалізації, тис. шт.  145 

2 Ціна виробника одиниці продукції, грн  15 

3 Середні умовно-змінні витрати, грн  11 

4 Маржинальний прибуток, грн р. 2 – р. 3  

5 Умовно-постійні витрати, тис. грн  214 

6 Прибуток підприємства, тис. грн р. 1 * р. 4 – р. 5  

Після скорочення умовно-постійних витрат на 9 % 

7 Очікуваний обсяг реалізації, тис. шт. р. 1  

8 Цільовий рівень прибутку, тис. грн р. 6  

9 Умовно-постійні витрати, тис. грн (1 – 0,075) * р. 5  

10 Маржинальний прибуток, грн (р. 8 + р. 9) / р. 7  

11 Середні умовно-змінні витрати, грн р. 3  

12 Ціна виробника одиниці продукції, грн р. 10 + р. 11  

Контрольні питання до теми  

1. Дайте визначення поняття “загальний прибуток підприємства”. 

2. Назвіть складові прибутку від основної операційної діяльності. 

3. Назвіть складові прибутку від іншої операційної діяльності. 

4. Назвіть складові прибутку від іншої звичайної діяльності. 

5. З яких складових формується прибуток від фінансових операцій. 

6. Назвіть показники за якими обчислюється валовий прибуток 

підприємства. 

7. Дайте визначення економічної сучасності рентабельності.. 

8. Назвіть напрямки використання прибутку. 

9. Дайте визначення терміну «чистий прибуток» 
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Таблиця 4.5.1. 

Вихідні дані до завдання 4.5. 

№ Показники Варіанти 

1 - й 2 - й 3 - й 4 - й 5 - й 6 - й 7 - й 8 - й 9 - й 10- й 

1. Доход, отриманий від інвестицій в спільні 

підприємства 
20 21 22 29 23 24 25 26 27 28 

2. Відсотки отримані від інвестицій 26 25 24 23 22 21 20 21 22 23 

3. Доход від реалізації фінансових інвестицій 205 207 202 198 179 164 205 210 283 200 

4. Відсотки, сплачені за користування 

позиковим капіталом 
25 24 26 23 21 29 30 19 20 26 

5. Собівартість реалізованих фінансових 

інвестицій 
50 49 53 52 51 44 39 59 48 55 
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ЗМ 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕМА 5.  ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Питання для вивчення 

1. Система оподаткування та характеристика податків 

2. Загальнодержавні податки і збори 

3. Податок на прибуток підприємств 

4. Податок на доходи фізичних осіб 

5. Податок на додану вартість 

6. Акцизний податок 

7. Екологічний податок 

8. Рентна плата 

9. Мито 

10. Місцеві податки і збори 

11. Податок на майно 

12. Єдиний податок 

13. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

14. Туристичний збір 
 

Основні терміни і поняття: акцизний податок; амортизаційні відрахування; 

база оподаткування; валові витрати; валовий дохід; джерела сплати податків;; місцеві 

податки; мито; непрямі податки; нульова ставка оподаткування; об’єкт 

оподаткування; оподатковуваний прибуток; оподаткування дивідендів; плата за 

землю; податки; податкові зобов’язання; податковий кредит; податкові пільги; 

податок з власників транспортних засобів; податок з реклами; податок на додану 

вартість; податок на нерухоме майно; податок на прибуток; прямі податки; 

регулююча організація податків; система оподаткування; скоригований валовий 

доход; ставки податків; термін сплати податків;єдиний податок; фіскальна організація 

податків; організації податків; цільові державні фонди. 

 

Практичні завдання 

Завдання 5.1. Проведення розрахунків по ПДВ. 

На основі вихідних даних провести всі необхідні розрахунки (в таблиці 5.1. 

робочого зашита), а також заповнити у робочому зошиті: 

1. Податкову накладну на операцію № 6; 

2. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних (додаток 1); 

3. Знайти сальдо по розрахунках з бюджетом по ПДВ. 

 Вихідні данні: на підприємстві в серпні 200__ року відбулися наступні 

операції з реалізації і придбання товарно – матеріальних цінностей і послуг 

(таблиця 5.1.). 
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Таблиця 5.1.1. Вихідні дані для розрахунку ПДВ 

 

НАЗВА ОПЕРАЦІЇ 
ВАРІАНТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.Реалізовані запасні 

частини, тис. грн. 
 

- ТОВ “Дружба” 4,9 7,8 6,2 6,4 6,5 7,2 3,3 8,1 8,5 8,6 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?           

- ТОВ “Лан” 3,9 2,8 7,7 6,2 3,8 4,5 4,3 5,1 5,8 6,2 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?           

- МП  “Скіф” 18,9 13,4 10,8 7,9 13,2 18,2 14,4 5,9 17,5 9,3 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?  

2. Надано послуги по 

ремонту 

сільськогосподарської 

техніки 

 

СТОВ  “Піківець” 19,3 18,4 17,9 16,5 14,9 15,1 18,6 17,9 13,7 18,1 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?           

СТОВ  “Максимівна” 17,9 16,7 16,2 18,1 17,3 18,8 13,1 17,8 16,3 14,8 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?  

3. Реалізовані овочі на 

консервний завод 
 

- кількість, т 2 4 3 11 8 7 9 6 2 5 

- оптова ціна реалізації 1 т 

без ПДВ. тис. грн. 
0,3 0,4 0,5 0,2 0,6 0,3 0,4 0,7 0,2 0,5 

- ПДВ?           

- оптова ціна 1 т з ПДВ?           

- сума.  тис.грн?           

4. Реалізовані овочі на 

колгоспному ринку за 

роздрібною ціною 

 

- кількість, т 0,5 0,2 1,0 101 0,7 0,8 0,6 0,8 101 1,2 

- торгівельна націнка до 

оптової ціни з ПДВ, % 
10 11 12 15 8 30 31 19 16 17 

- роздрібна ціна за 1т., тис. 

грн.? 
          

- сума?           

5. Отримано від ХТЗ 

косилки 
 

- кількість, шт.. 8 10 12 3 5 26 17 18 11 10 

- ціна “франко склад” 

поста-чальника без ПДВ, 

тис. грн. 

1,5 2,0 1,7 1,8 1,6 1,3 1,9 2,1 1,4 1,5 

- сума придбання?           

- транспортні витрати, в %           

до суми придбання 15 20 25 10 30 17 19 30 25 20 

- сума придбання з 

транспор-тними витратами, 

тис. грн. 

          

- сума ПДВ           

6. Реалізовані косилки  
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- кількість щт.. 6 8 5 1 2 25 15 15 10 5 

- закупівельна ціна, 

враховуючи транспортні 

витрати без ПДВ, тис. грн.? 

          

- торгова націнка % 15 20 16 17 22 25 10 12 14 15 

- ціна реалізації, тис. грн.?           

- ПДВ, тис. грн?           

- сума реалізації з ПДВ?           

7. Реалізовано працівнику 

підприємства автомобіль 

по залишковій вартості 

 

- балансова вартість, тис. 

грн. 
30,5 33,8 32,5 29,8 30,0 29,6 30,5 36,7 35,0 40,0 

- ступінь зносу, % 30 50 35 25 40 45 55 60 20 15 

- залишкова вартість, тис. 

грн.? 
          

- ПДВ, тис.грн.           

8. Закуплено у різних 

постачальників ТМЦ 
 

- включаючи ПДВ на суму, 

тис. грн.? 
20,1 25,0 32,0 64,5 45,2 15,3 18,5 30,0 41,0 25,5 

- сума податкового 

кредиту, тис. грн? 
          

9. Отримано із республіки 

Молдова, товари, що не 

входять до переліку 

критичного імпорту: 

 

- митна вартість, тис. грн. 46 52 71 84 89 69 100 59 70 86 

- митні збори в % до митної 

вартості 
18 15 12 14 20 15 17 16 19 22 

- перераховані митні збори, 

тис.грн.? 
          

- загальна вартість товарів 

тис. грн.? 
          

10. Реалізовано молоко тис. 

грн. 
 

- на молокозавод за гроші 13 16 18 19 14 15 12 17 13 20 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?           

- різним організаціям 8 3 14 12 11 9 7 6 10 5 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?           

11. Реалізовано м’ясо ВРХ 

в живій вазі тис. грн. 
 

- Уманський птахокомбінат 12 14 17 22 11 10 9 13 14 15 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?           

- різним організаціям 5 6 7 9 4 11 12 10 8 6 

- в т. Ч. ПДВ, тис. грн.?           



 

 

29 

 

 

Завдання 5.2. Розрахунок обороту, що оподатковується, та суми 

податку на додану вартість по продажу підакцизних товарів. 

Вихідні дані:  Завод «Продтовари» виробив і продав 100000 пляшок по 0,5 

л підакцизного вина. Собівартість однієї пляшки вина – 8,40 грн. розмір 

націнки – 25%. Ставка акцизного податку – 0,40 грн з 1л вина. 

Необхідно: 1. Визначити оподаткований податком на додану вартість 

оборот. 

2.Розрахувати суму ПДВ. 

3.Визначити відпускну вартість всього вина. 

4.Розрахувати ціну продажу однієї пляшки вина. 

Розрахунок показників виконати в таблиці 5.2.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: Оборот, що обкладається ПДВ – це сума 

собівартості, націнки і акцизного податку. 

Сума ПДВ визначається шляхом множення встановленої ставки на 

оподатковуваний оборот. 

Відпускна ціна однієї пляшки вина розраховується діленням вартості 

всього вина на кількість проданих його пляшок. 

 

Завдання 5.3. Визначення суми податку на додану вартість, яку 

належить сплатити до бюджету за звітний період. 

Вихідні дані: Завод «Еталон» у звітному періоді за результатами 

господарської діяльності мав такі показники: 

1. Собівартість виробленої та проданої продукції – 450 тис. грн. 

2. Вартість придбаних і витрачених на виробництво продукції сировини і 

матеріалів – 210 тис. грн. 

3.Вартість придбаних у звітному періоді основних фондів, що 

амортизуються – 150 тис. грн. 

4. Націнка при продажу продукції – 20%. 

Необхідно:  1. Визначити суму ПДВ в складі вартості придбаних 

матеріалів, сировини та основних засобів ( податковий кредит). 

2. Розрахувати оптову та роздрібну ціну продажу продукції. 

3. Розрахувати суму ПДВ (податкове зобов’язання). 

4. Розрахувати суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету. 

 

Розрахунок провести в таблиці 5.3.1.робочого зашита. 

 

Методичні вказівки: сума націнки визначається множенням 

встановленого її розміру на собівартість реалізованої продукції. 

Сума ПДВ у вартості придбаних і витрачених на виробництво сировини і 

матеріалів, а також у вартості придбаних основних фондів визначається 

множенням вартості цих матеріалів, сировини і основних фондів на 20% та 

діленням на 120%. 

Оптова ціна реалізованої продукції складається із собівартості цієї 

продукції та суми націнки. 

Відпускна ціна реалізованої продукції розраховується множенням її 

оптової ціни на коефіцієнт 1,2 (розмір ПДВ). 
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Сума ПДВ, отриманого підприємством у ціні продукції, визначається 

множенням вартості проданої продукції на 20% і діленням на 120%. 

Сума ПДВ, яку слід сплатити до бюджету, розраховується у вигляді різниці 

між її сумою, отриманою підприємством у складі виручки за продану 

продукцію і сумою, сплаченою у складі вартості придбаних сировини, 

матеріалів і основних засобів. 

Завдання 5.4. Протягом податкового періоду підприємство реалізувало 

товарів на суму 800 000 грн. (у. т.ч. ПДВ). У цей же період підприємство 

придбало продукцію (сировина та витратні матеріали) на суму 450 000 грн. (у 

т.ч. ПДВ). Визначити суму ПДВ, яку підприємство сплатить до бюджету у 

звітному періоді. 

Завдання 5.5. Протягом податкового періоду підприємство реалізувало 

товарів, що оподатковуються ПДВ на суму 1 200 000 грн. У цьому ж періоді 

підприємство отримало продукцію на суму 650 000 грн. 

Необхідно:визначити суму ПДВ, яку підприємство сплатить до бюджету. 

 

Завдання 5.6. Підприємство по реалізації підакцизних товарів за місяць 

має наступні дані (табл.5.1). 

Необхідно: розрахувати суму акцизного податку по підакцизних товарах, 

які реалізуються. Розрахунок суми акцизного податку провести в таблиці1. 

Дані для виконання завдання. 

Таблиця 5.1 

Реалізація підакцизних товарів та розрахунок акцизного податку 

№ з/п 

Найменування 

товарів, що 

продаються 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

(вартість) 
Ставки акцизу 

Сума 

акцизу, 

грн. 

1 Пиво солодове л 50000 0,87 грн. за 1л 
 

2 Вина виноградні л 5000 0,01 грн. за 1л 
 

3 
Вина ігристі 

шампанські 
л 4500 3,65 грн. за 1 л 

 

4 
Горілка, 1 л з вмістом 

спирту 40% 
пл. 5000 

18,348 грн. з 1 

пляшки горілки 1 

л з вмістом 

спирту 40% 

 

ВСЬОГО: 
    

 

Завдання 5.7. Підприємство ввозить в Україну автомобіль, вартістю 9 000 

доларів США. Вартість транспортування, страхування та брокерські послуги 

становлять 620 доларів США. Об’єм циліндрів двигуна 1590 см3. 
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Необхідно: визначити податки, які сплатить підприємство: 1. Суму 

акцизного податку. 2. Суму ввізного мита 3. Суму ПДВ. 4. Відрахування до ПФ. 

Вихідні дані: Курс НБУ на день оформлення вантажно-митної декларації 

становив 26,0 грн. за 1$. Ставка акцизного податку - 50 євро за 1 см3.  

Курс євро: 30,0 грн. за 1 євро на день оформлення вантажно-митної 

декларації. 

Зазначені базові ставки податку залежать від типу двигуна і об’єму 

його циліндрів, а саме: 

- для бензинових автомобілів з об’ємом циліндрів двигуна до 3 000 см3 

включно базова ставка акцизного податку становить 50 євро за одиницю; 

понад 3 000 см3 – 100 євро за одиницю; 

- для дизельних автомобілів з об’ємом циліндрів двигуна до 3 500 см3 

включно – 75 євро за одиницю та понад 3 500 см3 – 150 євро за одиницю. 

Обчислення розміру ставки акцизного податку для кожного легкового 

транспортного засобу здійснюватиметься шляхом застосування до базових 

ставок акцизного податку коефіцієнтів – двигуна та віку. 

Коефіцієнт двигуна визначатиметься шляхом ділення об’єму циліндрів 

двигуна внутрішнього згоряння відповідного транспортного засобу в см3 на 

1000. 

Коефіцієнт віку дорівнюватиме кількості повних календарних років з 

року, наступного за роком виробництва відповідного транспортного засобу, до 

року визначення ставки податку. При цьому для нових транспортних засобів 

та транспортних засобів, що використовувалися до одного повного 

календарного року, коефіцієнт дорівнює 1. Для автомобілів понад 15 років з 

дати вироблення встановлено граничний коефіцієнт віку на рівні 15. 

Отже, податкове зобов’язання з акцизного податку для кожного легкового 

транспортного засобу буде розраховуватися шляхом множення бази 

оподаткування на відповідну ставку податку із застосуванням коефіцієнтів 

двигуна та віку. 

Крім базової ставки акцизного податку у вартість розмитнення також 

входить 20% ПДВ, 10% ввізного мита і 3-5% в Пенсійний фонд. 

 

Завдання 5.8. На територію України ввозиться 30000 пляшок горілки. 

Об’єм однієї пляшки – 0,5 л. міцність горілки – 40%. Розрахувати суму 

акцизного податку, якщо ставка акцизного податку складає 16 грн за 1л 100% 

спирту. 

 

Завдання 5.9. Підприємство придбало по імпорту товар вартістю 1000 

доларів, митний збір – 0,2 %, мито – 20%, акцизний податок – 15%, курс НБУ 

на дату розмитнення 100 доларів США – 2600 гривень. Розрахувати акцизний 

податок. Розв’язання Акцизний податок = (вартість по курсу НБУ + митний 

збір + мито)× ставку акцизного податку. 

 

Завдання 5.10. Підприємство ввозить на митну територію України 1 тис. 

плашок горілки (0,5л, 40%), контрактна вартість якої 2 тис. доларів США. 
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Визначити суму мита, АП і ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету (ставка 

мита – 7,5 євро за л 100 % спирту). 

 

Завдання 5.11. Підприємство придбало по імпорту товар вартістю 5000 

доларів, митний збір – 0,2 %, мито – 20%, акцизний податок – 15%, курс НБУ 

на дату розмитнення 100 доларів США – 2600 гривень. Розрахувати акцизний 

податок. 

 

Завдання 5.12. Підприємство ввозить в Україну автомобіль вартістю 8200 

доларів США (900 см 3), який був у користуванні 3 роки. Вартість 

транспортування до митного контролю України, страхування та брокерські 

послуги становлять 340 доларів США. 

 

Завдання 5.13. Необхідно:визначити суму мита на ввезений товар.  

Вихідні дані: Декларується ввезений товар – костюми чоловічі. Митна 

вартість товару - 180 000 тисяч доларів США. Ставка ввізного мита - 32% 

митної вартості. Країна походження товару - Франція. Курс НБУ на момент 

ввезення товару: 1$ - 26 грн. 

 

Завдання 5.14. Необхідно: визначити суму податку на прибуток 

підприємства за звітний період. 

Вихідні дані: Результати фінансово-господарської діяльності підприємства 

наступні: 

1. Загальний дохід від продажу товарів (в т.ч. ПДВ) 660 тис. грн. 

2. Адміністративні витрати 450 тис. грн. 

3. Витрати 140 тис. грн. 

4. Амортизаційні відрахування 24 тис. грн. 

Об’єкт по податку на прибуток = Д – С – В = 

де Д- доходи, 

С – собівартість, 

В – витрати. 

Податок на прибуток 18 %. 

 

Завдання 5.15. Необхідно: визначити податок на прибуток, який має 

сплатити підприємство за звітний період. 

Вихідні дані: Виробниче підприємство за звітний період виробило та 

реалізувало продукції на суму 720000 грн., зокрема й акцизного податку на 

суму 35000 грн. 

На виробництво продукції витрачено: 

• Сировини та матеріалів (разом з ПДВ) на суму 170000 грн.; 

• Виплачено заробітної плати на суму 185000 грн; 

• Ремонт обладнання та приміщень становить 12000 грн.; 

• Сплата податків та зборів 35000 грн.; 

• На рекламу витрачено 45200 грн. 
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Завдання 5.16. Працівниця вийшла на роботу на умовах неповного 

робочого часу (0,5 ставки) з відпустки по догляду за дитиною до 3 років. Вона 

має 2 дітей: одному — 2 роки, іншому — 5 років. Посадовий оклад із 01.01.2019 

установлено на рівні мінімальної зарплати, інших доплат і надбавок немає. 

Необхідно: визначити граничний розмір доходу для застосування ПСП; 

зарплата у січні 2019 року за повністю відпрацьовану норму робочого часу; чи 

має право працівниця на ПСП у сумі кратно кількості дітей; ПДФО; військовий 

збір; загальну суму зарплати до виплати. 

Визначити ЄСВ. 

Завдання 5.17. Одинока мати має 2 дітей віком до 18 років. Посадовий 

оклад із 01.01.2019 установлено у сумі 6000 грн, інших доплат і надбавок 

немає. 

Необхідно: визначити граничний розмір доходу для застосування ПСП; чи 

має право працівниця на ПСП у сумі кратно кількості дітей; ПДФО; військовий 

збір; загальну суму зарплати до виплати. 

Визначити ЄСВ. 
 

Завдання 5.18. Працівниця має 2 дітей віком до 18 років. Вона працює на 

повну ставку менеджером і на 0,5 ставки — інспектором із кадрів. Посадовий 

оклад із 01.01.2019 за обома посадами встановлено на рівні мінімальної 

зарплати (4173 грн), доплат і надбавок немає. 

Необхідно: визначити граничний розмір доходу для застосування ПСП; чи 

має право працівниця на ПСП у сумі кратно кількості дітей; ПДФО; військовий 

збір; загальну суму зарплати до виплати. 

Визначити ЄСВ. 

ПСП застосовуємо до нарахованого місячного доходу у вигляді зарплати 

лише за одним місцем його нарахування (виплати) (пп. 169.2.1 ПКУ). Тож якщо 

особа працює як основний працівник і внутрішній сумісник в одного 

роботодавця, від якого й отримує зарплату, то право на ПСП визначаємо 

залежно від усього отриманого ним заробітку за таким місцем роботи. 

Інакше — якщо особа працює як зовнішній сумісник, тоді вона обирає місце 

застосування ПСП (основне місце роботи чи за сумісництвом), про що вказує у 

заяві про самостійне обрання місця застосування ПСП. 

У 2019 році її базовий розмір (100%) становитиме: 1921 грн х 50% = 

960,50 грн. 

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на 

користь платника податку протягом звітного податкового місяця як 

заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, 

компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує певний поріг – 

суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, що діє для 

працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 

та округленого до найближчих 10 гривень. 

Отже, у 2019 році цей поріг становитиме: 1921 грн х 1,4 =2690 грн. 
 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/oneregulations/104248
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Завдання 5.19. Ставка акцизного податку по тютюну для нюхання і по 

тютюну для жування 15 грн за 1кг. Розрахувати суму акцизного податку, якщо 

ввозиться 2000 кг тютюну. 

Акцизний податок розраховуємо за формулою: А = С×К, де С – ставка 

акцизного податку, К – кількість товару, визначена в фізичних одиницях 

виміру. 

 

Завдання 5.20. Розрахувати розмір єдиного податку для четвертої групи 

платників, якщо площа с/х угідь складає 5 га; 1га земельної ділянки коштує 

8000 грн; земля призначена для пасовищ. 

 

Завдання 5.21. Сільськогосподарське підприємство орендує в поточному 

році 4 тис. га ріллі. Грошова оцінка її в даній області становить 18000 грн. за 

1га. Визначити розмір єдиного податку для четвертої групи платників в 

поточному році та строки його сплати до бюджету. 

 

Завдання 5.22. За даними СВК ________ скласти податковий розрахунок 

єдиного податку для четвертої групи платників за 20____р. Умова для 

виконання завдання Види с/г угідь Площа, га Грошова оцінка 1 га, грн.. Рілля 

5040 5570 Сіножаті 305 1620 Пасовища 520 1470 Багаторічні насадження 60 

 

Завдання 5.23. Розрахувати податок на землю, якщо площа земельної 

ділянки складає 2,5 га, 1 га земельної ділянки коштує 10000 грн., земля надана 

для підприємства промисловості.  

 

Завдання 5.24. Розрахувати податок на землю у населеному пункті на 

березі Азовського моря, з чисельністю населення 70 тис. чол. Площа земельної 

ділянки – 300 м2 Оцінку землі не проведено. Коефіцієнт індексації ставки 

податку – 1. Розв’язання Податок на землю обчислимо за формулою П =(Плз× 

Сп×К)×Кп , де П – обчислена сума податку, грн; Плз – площа земельної 

ділянки, м2 ; Сп – ставка податку у відсотках за грошової оцінки; К - коефіцієнт 

індексації ставки податку; Кп – коефіцієнт збільшення (зменшення) суми 

податк 

 

Завдання 5.24. Розрахувати податок на землю, якщо плаща земельної 

ділянки складає 2,5 га; 1 га земельної ділянки коштує 10000 грн; земельна 

ділянка надана для підприємства промисловост 

 

Завдання 5.25. Розрахувати суму річного земельного податку ТзОВ «Сад», 

якщо воно має наступні види земельних угідь за даними кадастрової книги: - 

рілля – 1278 га; - багаторічні насадження – 312 га; - землі населених пунктів – 

100 га Довідкою відділу земельних ресурсів встановлено вартість земельних 

угідь: - ріллі – 37400 грн./га - багаторічні насадження – 26000 грн./га - землі 

населених пунктів – 53000 грн./га. Коефіцієнт функціонального використання 

землі складає 0,8. Знайти суму податку. 
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Завдання 5.26. Сільськогосподарське підприємство володіє таким 

земельним фондом: земельні ділянки відведені під ріллю – 10 га вартістю 36 

000 грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 25 га вартістю 

36 500 грн./га; земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 18 га 

вартістю 67 000 грн./га, землі відведені під ставки – 12 га вартістю 25 000 

грн./га. Підприємство є платником єдиного податку.  

Визначити суму єдиного податку. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Охарактеризуйте суть податків. 

2. Назвіть функції податків. 

3. Охарактеризуйте систему оподаткування в Україні. 

4. Дайте характеристику податку на прибуток. 

5. Охарактеризуйте порядок справляння ПДВ. 

6. Як стягується акцизний збір і мито? 

7. Охарактеризуйте платежі за ресурси. 

8. Які податки відносяться до місцевих податків і зборів? Охарактеризуйте їх. 

9. Охарактеризуйте порядок оподаткування доходів фізичних осіб. 

10. Як оподатковуються суб’єкти малого підприємництва? 

11. Які відрахування здійснюють підприємства в державні цільові фонди? 

12. Розкрийте сутність, призначення, джерела сплати, об'єктів нарахування, 

ставки оподаткування, пільги щодо оподаткування таких податків: 

 акцизного податку; 

 податку на додану вартість; 

 мита; 

 податку на прибуток підприємства; 

 ресурсних платежів; 

 єдиного додатку. 
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ТЕМА 6.  ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА  ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

Питання для вивчення 

1. Сутність, склад, структура та види оборотних активів на підприємстві. 

2. Нормування оборотних активів на підприємстві. 

3. Джерела формування оборотних активів підприємства. 

4. Показники стану та ефективності використання оборотних активів. 

 
Основні терміни і поняття: вивільнення оборотних коштів; дебіторська 

заборгованість; джерела формування оборотних коштів; економічний метод 

розрахунку оборотних коштів; залучені оборотні кошти, кредиторська заборгованість; 

коефіцієнт оборотності; коефіцієнт реальної вартості оборотних коштів у майні 

підприємства;  наявність власних оборотних коштів; норма оборотних коштів; 

норматив оборотних коштів4 оборотність оборотних коштів; розміщення оборотного 

капіталу; сталі зобов’язання; сукупний норматив оборотних коштів; склад оборотних 

коштів; структура оборотних коштів; тривалість виробничого циклу; засоби обігу. 

Практичні завдання 

Завдання 6.1. Розрахунок фактичної наявності власних та прирівняних 

до них джерел формування оборотних активів підприємства. 

Вихідні дані: Баланс підприємства ВАТ на 1 січня звітного року наведений 

у табл.. 6.1.1. 

Таблиця 6.1.1. Баланс ВАТ на 1 січня звітного року 

Актив Код рядка На початок 

періоду 

На кінець 

періоду 

1 2 3 4 

1. Необоротні активи    

- Основні засоби:    

Залишкова вартість 030 7954 9290 

Первісна вартість 031 9104 10640 

знос 032 1150 1350 

- Інші необоротні активи 070 - - 

Всього за розділом 1 080 7954 9290 

2. Оборотні активи    

- Запаси:    

Виробничі запаси 100 1520 1650 

Незавершене виробництво 120 130 120 

Готова продукція 130 350 500 

- Грошові кошти та їх 

еквіваленти 

   

В національній валюті 080 520 500 

В іноземній валюті 240 - - 

Інші оборотні активи 250 160 114 

Всього за розділом 2 260 2680 2884 

3. Витрати майбутніх періодів 270 400 500 
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Баланс 280 11034 12674 

Пасив    

1. Власний капітал    

Статутний капітал 300 6465 7139 

Додатково вкладений капітал 320 875 1118 

Резервний капітал 340 79 440 

Нерозподілений прибуток 

 (непокритий збиток) 

350 х 1011 

Всього за розділом 1 380 7419 9708 

3. Довгострокові зобов’язання    

Довгострокові кредити банків 440 800 50 

Інші довгострокові 

зобов’язання 

470 - 116 

Всього за розділом 3 480 800 166 

4. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити 

банків 

500 415 300 

Поточні зобов’язання за 

розрахунками 

540-610 2400 2500 

Всього за розділом 4 620 2815 2800 

Баланс 640 11034 12674 

Необхідно: Розрахувати фактичну наявність власних та прирівняних до них 

джерел формування оборотних активів підприємства. Розрахунок провести в 

таблиці 6.1.2. робочого зошита. 

Завдання 6.2. Розрахунок структури оборотних активів підприємства. 

Вихідні дані:  баланс підприємства таблиця 6.1.1. 

Необхідно: користуючись балансом визначити структуру власних 

оборотних активів підприємства. Розрахунок провести в таблиці 6.2.1. робочого 

зошита. 

Нормування власних оборотних активів 

Завдання 6.3. Розрахунок нормативу оборотних засобів на сировину і 

матеріали. 

Вихідні дані:  ВАТ «Еталон» від постачальника надійшли матеріали, 

необхідні для виробництва: сталь кругла 10 мм, сталь листова 8 мм, і мідь 

листова. Час перебування кожного виду матеріалів у дорозі складає 3 дні. Час 

на приймання, розвантаження, сортування та складування матеріалів становить 

1 день. Час на підготовку матеріалів до виробництва для сталі круглої – 3 дні, 

для міді – 2 дні. Сталь листова часу на підготовку до виробництва не потребує. 

Поточний складський запас складає 20 днів, 7 днів, 30 днів відповідно для сталі 

круглої, листової та міді. Як резерв, що забезпечує безперервний процес 

виробництва, створений страховий запас, величина якого дорівнює 50% 

складського запасу. Планове витрачання окремих видів матеріалів становить: 

сталь кругла – 29, 0 тис. грн..; сталь листова – 28,0 тис.грн.; мідь листова – 26,0 

тис.грн. 
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Вартість витрачання всіх видів сировини та матеріалів за минулий 

звітний рік складає – 15660,0 тис.грн. 

Середньорічний залишок сировини і матеріалів за минулий рік – 1250,0 

тис.грн. 

Вартість витрат сировини і матеріалів у запланованому році – 16500,0 

тис.грн. 

Необхідно: розрахувати норму та норматив оборотних активів за 

наведеними видами сировини і матеріалів та за всією їх сукупністю. 

Методичні вказівки: норматив оборотних активів, що авансуються в 

сировину, матеріали та покупні напівфабрикати, визначається за формулою: 

                       Н = Р х Д, де 

Н – норматив оборотних засобів в запасах сировини, основних матеріалах, 

напівфабрикатах; Р – середньодобове витрачання сировини, матеріалів; Д – 

норма запасу в днях. 

При незначній кількості матеріалів норма запасу встановлюється по 

кожному виду та групі матеріалів в днях. Якщо використовується багато видів 

сировини і матеріалів , то норма встановлюється в середньому за всіма 

матеріалами діленням вартості середнього їх залишку за минулий рік на 

вартість однодобової витрати всіх матеріалів у минулому звітному році. 

Норма запасу в днях з окремих видів сировини, матеріалів встановлюється 

залежно від часу, необхідного для творення транспортного, підготовчого, 

технологічного, поточного, складського та страхового запасів. 

Транспортний запас в днях визначається як різниця між кількістю днів 

пробігу вантажу та кількістю днів руху, а також оплати документів на цей 

вантаж. 

Підготовчий запас, передбачений у зв’язку з витратами на приймання, 

складування, розвантаження сировини, визначається на підставі встановлених 

норм або фактично витраченого часу. 

Технологічний запас розраховується лише по тих видах сировини та 

матеріалів, по яких згідно з технологією виробництва необхідна попередня 

підготовка виробництва. Його величина розраховується за встановленими 

технологічними нормами. 

Поточний складський запас повинен забезпечити безперервність 

виробництва між поставками матеріалів, тому в промисловості він є основним. 

Величина складського запасу залежить від рівномірності поставок, а також 

періодичності запуску сировини та матеріалів у виробництво. Основою для 

розрахунку поточного складського запасу є середня величина інтервалу між 

двома поставками цього виду сировини та матеріалів. Вона визначається на 

підставі договорів, домовленостей, замовлень тощо. 

Страховий запас, як правило, складає 50%  від поточного складського 

запасу. Він може бути і більшим, якщо підприємство знаходиться далеко від 

постачальників та транспортних шляхів. 

Розрахунок норм та нормативів за окремими видами сировини та 

матеріалів здійснюють за схемою наведеною в таблиці 6.3.1. робочого зошита. 

Розрахунок нормативу за всіма видами сировини та матеріалів здійснюють 

в таблиці 6.3.2. робочого зошита при цьому норматив розраховують множенням 
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норми, розрахованої у вищенаведеному порядку, на вартість однодобових 

витрат сировини та матеріалів у запланованому році. 

Розрахована сума нормативу за всіма видами сировини та матеріалів 

враховується при визначенні сукупного нормативу. 

Завдання 6.4. Розрахунок нормативу оборотних активів в 

незавершеному виробництві. 

Вихідні дані:  підприємство «Еталон» виробляє деталі для універсальних 

токарних верстатів. Витрати на випуск валової продукції в 1 кварталі складають 

5850,0 тис.грн. відомо, що технологічний запас становить 1 день, транспортний 

-3 дні, оборотний та страховий запаси – по 1 дню відповідно. Витрати в 1 

кварталі є зростаючими. Коефіцієнт зростання витрат – 0.76. 

Необхідно: Розрахувати норматив оборотних активів в незавершеному 

виробництві. 

Методичні вказівки:  норматив оборотних активів в незавершеному 

виробництві визначається за такою формулою: 

Н = Р х Т х К, 

Де Р –одноденні витрати на виробництво продукції, Т – тривалість 

виробничого циклу в днях, к – коефіцієнт зростання витрат. 

Одноденні витрати визначаються шляхом ділення витрат на виробництво 

валової продукції відповідного кварталу на 90. 

Добуток тривалості виробничого циклу та коефіцієнта зростання витрат 

являє собою норму запасу в днях за статтею «Незавершене виробництво». 

Тривалість виробничого циклу відображає час перебування продукції в 

незавершеному виробництві від першої технологічної операції до повного 

виготовлення продукції та передачі її на склад. 

Коефіцієнт зростання витрат відображає характер зростання витрат у 

незавершеному виробництві по днях виробничого циклу. Він визначається 

відношенням середньої собівартості виробу до загальної суми витрат на 

виробництво. 

При розв’язанні задачі кількість днів у кварталі приймати рівною 90. 

розрахунок здійснити в таблиці 6.4.1. робочого зошита. 

Завдання 6.5. Розрахунок нормативу оборотних активів у витратах 

майбутніх періодів. 

Вихідні дані: відомо, що підприємство, яке виробляє втулки та інші запасні 

частини, в першому кварталі несе витрати по освоєнню нових видів продукції, 

по ремонту верстатів та інші витрати, що відображаються у статті «Витрати 

майбутніх періодів». Сума витрат майбутніх періодів на початок звітного 

кварталу складає 60000 грн. витрати, що несе підприємство в кварталі за 

кошторисом, складають 70000 грн. витрати, що включаються до собівартості 

продукції звітного кварталу, складають 30000 грн. 

Необхідно: Розрахувати норматив оборотних активів по статті «Витрати 

майбутніх періодів». 

Методичні вказівки: Норматив за статтею «Витрати майбутніх періодів» 

розраховується за формулою  

Н = Р + Р1 – Р2,  
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Де Р – сума витрат майбутніх періодів на початок планового року; Р1 – 

витрати планового періоду за кошторисом; Н2 – витрати, що включаються до 

собівартості продукції планового року. 

Розрахунок здійснюється в таблиці 6.5.1. робочого зошита. 

Завдання 6.6 .Розрахунок нормативу оборотних активів на паливо. 

Вихідні дані: підприємство для технологічного процесу використовує 

паливо. Витрачання палива в кварталі складає 227000,0 грн. Норма поточного 

запасу складає 10 днів. Норма страхового запасу становить 30% норми 

поточного запасу. 

Необхідно: визначити норматив оборотних засобів на паливо. 

Методичні вказівки: Норматив оборотних активів на паливо 

встановлюється так само, як на сировину та матеріали. Не розраховується 

норматив на газоподібне паливо та електроенергію. При здійсненні розрахунку 

враховується потреба у паливі для виробничих та невиробничих цілей. Для 

виробничих цілей потреба визначається на підставі виробничої програми та 

норм витрачання на одиницю продукції по цехах; для невиробничих – на 

підставі обсягу виконаних робіт.  

Розрахунок нормативу оформити в таблицю 6.6.1. робочого зошита. 

Завдання 6.7.Розрахунок нормативу оборотних активів на запасні 

частини для ремонту. 

Вихідні дані: Середньорічна вартість залишку запасних частин для ремонту 

машин, устаткування та транспортних засобів складає 8800,0 тис.грн. 

Середньорічна вартість машин, устаткування та транспортних засобів 

складає 8620,0 тис. грн.. 

Вартість ( початкова ) машин, устаткування та транспортних засобів на 

кінець планового року складає 8020,0 тис.грн. 

Необхідно: Розрахувати норму та норматив оборотних активів на запасні 

частини. Розрахунок здійснюється за схемою в таблиці 6.7.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: Норматив на запасні частини для ремонту машин, 

устаткування, транспортних засобів може обчислюватись двома методами: 

методом прямого розрахунку та укрупненим. За методом прямого розрахунку 

кількість запчастин та їх вартість, що необхідні для ремонту у запланованому 

році, визначаються за кошторисами, що складаються на ремонт відповідних 

видів машин, устаткування і транспортних засобів. 

Однак, оскільки цей метод важкий, розрахунок нормативу можна 

виконувати укрупненим методом. 

За укрупненим методом норматив обчислюється множенням норми на 

балансову вартість машин, устаткування і транспортних засобів на кінець 

планового року. 

Норма оборотних активів у цьому випадку розраховується в абсолютних 

одиницях (грн., коп.) діленням вартості середньорічного залишку запасних 

частин на середньорічну вартість машин, устаткування і транспортних засобів.  

Завдання 6.8. розрахунок нормативу оборотних активів на готову 

продукцію. 

Вихідні дані: ВАТ «Еталон» оприбуткувало готову продукцію на склад 

підприємства з цеху №1. час, необхідний для комплектування продукції в 
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розмірі партії, складає згідно з домовленістю із замовником 5 днів. 

Підготовка готової продукції до відвантаження, включаючи сортування та 

пакування – 2 дні. Згідно з договором, готову продукцію вивозить замовник 

своїм транспортом. Час зберігання продукції на складі – 3 дні. Час 

транспортування готової продукції зі складу підприємства до залізничної 

станції – 1 день. Встановлені терміни виписки рахунків і платіжних документів 

і час зарахування сум на рахунок підприємства – ВАТ «Еталон» становлять 6 

днів. Відомо, що випуск товарної продукції за виробничою собівартістю 

становить 5850 тис. грн.. 

Необхідно: Розрахувати норматив оборотних активів на готову продукцію 

на складі та норматив оборотних активів для відвантаження готової продукції, 

розрахункові документи на яку не здані до установи банку. 

Методичні вказівки: Готова продукція, що виготовлена на підприємстві, 

характеризує перехід із сфери виробництва у сферу обігу. Це єдиний елемент 

нормованих фондів обігу. Норматив оборотних коштів на готову продукцію 

визначається за формулою: 

Н = Р х Д, 

Де Р – одноденний випуск товарної продукції за виробничою собівартістю; 

Д – норма запасу в днях. 

Розрахунок нормативу оформити в таблицю 6.8.1. робочого зошита. 

 

Завдання 6.9.Розрахунок сукупного нормативу оборотних активів. 

Сукупний норматив оборотних активів – це сума часткових нормативів, 

розрахованих по окремих елементах оборотних коштів. Розраховується 

сукупний норматив шляхом додавання суми всіх часткових нормативів. 

Розрахунок джерел покриття сукупного нормативу власних 

оборотних засобів 
6.10. Розрахунок мінімальної заборгованості по заробітній. платі з 

відрахуваннями. 

Вихідні дані: Фонд заробітної плати робітників підприємства за звітний 

квартал складає 980,0 тис.грн. Кількість днів від початку місяця до дня видачі 

зарплати складає 8 днів. 

Необхідно: Розрахувати мінімальну заборгованість по зарплаті з 

відрахуваннями на соціальні заходи в таблиці 6.10.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: мінімальна заборгованість по заробітній платі 

визначається як добуток одноденного фонду заробітної плати на кількість днів 

з початку місяця до дня планової видачі заробітної плати. При цьому 

одноденний фонд заробітної плати розраховується шляхом ділення фонду 

заробітної плати за відповідний період на кількість днів у даному періоді. 

Відрахування на соціальні заходи здійснюються множенням діючого 

розміру відрахування на цю мету на розраховану в установленому порядку 

мінімальну заборгованість по заробітній платі. 

Сума мінімальної заборгованості по заробітній платі та сума відрахування 

від неї на соціальні заходи буде складати суму мінімальної заборгованості по 

заробітній платі з відрахуваннями на соціальні заходи. 
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Завдання 6.11. Розрахунок мінімальної заборгованості по резерву 

майбутніх платежів. 

Вихідні дані:  Мінімальний залишок резерву наступних платежів за 

попередній рік становить 90600 грн. фонд заробітної плати за попередній рік 

складає 5365000 грн., фонд зарплати в плановому році складає 5650000 грн. 

Необхідно: Розрахувати частину фонду зарплати планового року у 

відсотках до фонду зарплати попереднього року. Також розрахувати мінімальну 

величину резерву майбутніх платежів у плановому році. Розрахунок здійснити 

в таблиці 6.11.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: мінімальну заборгованість по резерву майбутніх 

платежів береться в розрізі фактичного залишку за попередній період, 

скоригованого на фонд заробітної плати в плановому періоді. Тобто спочатку 

визначається зміна фонду заробітної плати в плановому періоді порівняно до 

фонду заробітної плати за минулий рік (%). Потім одержану величину множать 

на фактичний мінімальний залишок резерву майбутніх платежів за минулий 

період . 

Завдання 6.12. Розрахунок суми прибутку, спрямованого на покриття 

нормативу оборотних засобів. 

Необхідно: Розрахувати частку прибутку, спрямованого на поповнення 

оборотних активів в таблиці 6.12.1. робочого зошита. 

Вихідні дані: Підприємство від реалізації продукції отримало загальну 

суму прибутку обсягом 3438,7 тис.грн. з цієї суми було сплачено податку на 

прибуток у сумі 1031,6 тис. грн.. із суми чистого прибутку 674, 0 тис.грн було 

спрямовано на поповнення статутного капіталу. 

Згідно із положенням про статутний капітал його частина у розмірі 12,5 % 

спрямовується на поповнення оборотних активів. 

 

Завдання 6.13. Розрахунок суми амортизаційних відрахувань на 

створення запасів матеріалів для капітального ремонту. 

Вихідні дані:  Підприємство в плановому році планує проведення 

капітального ремонту. Вартість капітального ремонту, що здійснюється 

господарським способом , становить 460000,0 грн. Норма запасу матеріалів 

складає 20 днів. Питома вага матеріальних витрат у вартості капремонту – 60%. 

Необхідно: Розрахувати суму амортизаційних відрахувань, що 

спрямовуються на покриття нормативу в таблиці 6.13.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: Величина амортизаційних відрахувань, що 

спрямовується на покриття нормативу, визначається як добуток одноденного 

витрачання запчастин та норми оборотних засобів в днях. При цьому одноденне 

витрачання запчастин розраховується діленням вартості цих цінностей на 

кількість днів у періоді. 

 

Завдання 6.14. Розрахунок нормативної наявності власних оборотних 

коштів на початок планового року. 

Вихідні дані: Норматив власних оборотних коштів, затверджений 

підприємством на попередній рік, складає 2384 тис. грн. сума сталих пасивів, 

що йде на покриття нормативу в тому самому періоді, дорівнює 778 тис. грн.. 
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Необхідно: Розрахувати суму нормативної наявності власних оборотних 

коштів на початок планового року. 

Розрахунок оформити в таблиці 6.14.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: Сума нормативної наявності власних оборотних 

активів на початок планового періоду визначається як різниця між нормативом 

і сумою сталих пасивів, затверджених підприємством на попередній період. 

 

Завдання 6.15. Розрахунок інших джерел покриття сукупного 

нормативу.  

Розрахунок здійснити в таблиці 6.15.1. робочого зошита. 

Вихідні дані:  Мінімальна перехідна заборгованість бюджету – 125 тис. 

грн.. Мінімальна перехідна заборгованість позабюджетним фондам – 180 

тис.грн. Мінімальні залишки фондів спеціального призначення – 210 тис.грн. 

Необхідно: Розрахувати суму інших джерел покриття сукупного 

нормативу.  

 

Завдання 6.16. Нормування власних оборотних коштів на 

підприємствах АПК  Розрахунок нормативів власних оборотних засобів у 

сільськогосподарських підприємствах має свої особливості. Тут 

розраховуються нормативи по таких статтях, як тварини на вирощуванні та 

відгодівлі, корми, насіння та посадковий матеріал, засоби захисті рослин та 

ветмедпрепарати, незавершене виробництво в рослинництві та тваринництві. 

Особливістю готової продукції сільськогосподарських підприємств є те, що 

значна її частка використовується на власні потреби, або реалізується за 

собівартістю. 

Вихідні дані : Користуючись даними таблиць А, Б, В, Г розрахувати 

нормативи власних оборотних коштів по підприємству. Розрахунок провести в 

таблицях 1 – 15. робочого зошита. 

 

Розрахунок показників ефективності використання оборотного 

капіталу 
 

Завдання 6.23. Розрахунок коефіцієнта оборотності власних оборотних 

активів підприємства. 

Вихідні дані: ВАТ «Еталон» реалізувало за рік продукцію на суму 31683 

тис. грн. Середня сума оборотних активів за рік складає 2780,0 тис грн. 

Необхідно: Розрахувати кількість оборотів (коефіцієнт оборотності) 

власних оборотних активів; час обороту оборотних активів 

Розрахунок оформити в таблиці 6.23.1. робочого зошита. 

 



 

 

44 

 

 

Таблиця А. 

Вихідні дані для розрахунку нормативів власних обігових коштів, тис. грн. 
№ 

пп. 
Вихідна дані 

ВАРІАНТИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

  

І. Види матеріальних цінностей 

 

            

1. Мінімальний залишок матеріалів в: 

- ремонтних майстернях 6.8 4.3 2.2 4.1 3.3 1.9 8.8 5.5 4.4 6.3 2.9 5.2 

- підсобних підприємствах та промислах 15.5 9.9 7.7 8.2 3.9 5.8 7.9 3.4 11.5 18.6 17.3 11.5 

2. Паливо та мастильні матеріали 66.3 11.4 31.9 46.8 41.9 18.4 15.7 63.4 71.3 36.3 16.8 14.9 

3. Тара та пакувальні матеріали 4.9 11.7 18.6 25.4 13.4 15.7 13.4 17.2 16.6 16.5 19.4 18.2 

4. Малоцінні та швидкозношувальні предмети 51.5 89.3 74.2 13.6 15.7 18.4 44.9 51.8 40.3 16.9 22.2 33.7 

5. Будівельні матеріали для потреб основної діяльності 13.3 31.4 27.6 33.4 41.6 51.5 68.6 11.3 17.4 21.2 31.3 51.4 

6. Запаси сировини для підсобних підприємств 19.9 22.3 71.7 33.4 62.6 59.9 94.9 100.6 13.3 6.8 46.6 54.6 

7. Запаси готової продукції 100.6 94.3 66.3 70.7 65.3 54.6 40.3 31.3 22.8 11.9 42.8 50.3 

 ІІ. Вихідні дані з річного звіту за минулий рік             

8. Об’єм ремонту ремонтних майстерень 61.5 80.8 91.3 71.4 60.2 61.5 91.3 41.4 63.2 61.8 71.7 99.9 

9. Об’єм продукції підсобних підприємств і промислів 212.2 281.6 946.3 616.8 615.5 555.4 619.9 1131.6 740.0 650.8 818.8 499.4 

10. Фактичне витрачання пального та мастильних матеріалів 195.0 82.0 164.5 135.1 202.0 99.4 71.5 163.5 191.8 164.0 155.4 133.3 

11. Грошова виручка від реалізації продукції /без ПДВ/ 7995.0 8481.0 3161.0 4221.0 5451.0 10861. 5560.0 7610.0 8468.5 9999.5 2181.0 10035.0 

12. Валова продукція по собівартості рослинництва 1840.0 1750.0 1939.4 1636.0 1510.6 1641.1 1761.5 1693.0 17331.0 899.4 1110.5 1333.0 

13. Валова продукція по собівартості тваринництва 930.0 2181.5 1645.6 1934.0 1610.4 1531.1 551.5 937.5 2260.6 1455.5 2110.9 735.0 

14. Фактичне витрачання будівельних матеріалів 104.4 332.4 265.6 193.2 151.5 411.4 339.5 641.9 531.6 189.9 711.5 457.0 

15. Норма витрат будівельних матеріальних днів             

 ІІІ. Планові вихідні дані             

16. Об’єм ремонту в ремонтних майстернях 71.0 71.3 100.2 81.5 93.9 71.2 80.2 81.3 71.4 72.3 68.6 111.5 

17. Виробництво промислової продукції 241.5 293.0 835.5 715.5 619.9 631.5 799.5 1031.6 195.5 731.2 91-.5 581.5 

18. Вартість річного завозу:             

 - мінеральних добрив і отрутохімікатів 131.8 145.6 202.0 74.5 61.0 210.0 315.5 199.5 184.0 310.0 141.0 256.0 

 - медикаментів 41.0 30.0 51.5 71.0 61.4 59.5 39.0 60.0 69.5 74.5 65.6 93.5 

 - твердого палива 210.5 281.6 271.4 294.6 251.3 236.5 263.6 271.4 195.8 199.5 200.5 199.5 

19. Вартість витрачання пального та мастильних матеріалів 

по плану 212.0 141.0 205.0 186.8 193.4 121.5 99.5 164.0 171.0 153.5 161.0 146.0 

20. Грошова виручка від реалізації продукції /без ПДВ/ 8430.0 7510.0 4430.0 5160.0 4386.0 109800 6650.0 8030.0 6531.0 909.3 26885.0 943.1 
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21. Валовий вихід продукції:             

 - рослинництва 1731 1890 2010 1840 1636 1740 1831 1539 1481 939 1211 143 

 - тваринництва 1040 2060 1781 2140 1635 1480 631 1080 2950 1155 2010 190 

22. Вартість витрачання будівельних матеріалів 95 286,0 303,0 202,0 168,0 510,0 481,3 531,9 481,0 202,0 610,0 5100 

23. Кількість бджолосімей, шт. 20 55 19 66 115 85 77 45 88 64 94 18 

24. Собівартість 1 ц. Меду по плану, гривень 320,5 280,1 290,6 181,6 171,5 202,5 241,53 221,06 281,09 261,03 211,04 1613,1 

25. Площа зариблення ставків по плану, га 24 3 5 12 10 3 21 8 6 5 14 7 

26. Ціна придбання мальків грн. за 1 ц. 181,6 171,7 144,1 161,5 221,5 191,6 263,4 213,4 226,07 162,05 196,4 2107 

27. Річне витрачання запасних частин, до:             

 - тракторів 45,0 81,0 65.5 49.5 71,0 63,0 102,0 108,0 110,5 32.0 57,0 830 

 - автомобілів 104,0 166,5 184,0 194,0 84,0 59,0 78,0 86,0 91,0 131,0 125,5 1048 

 - с.-г. машин 79,00 84,0 105,0 134,0 141,8 155,5 141,5 121,8 139,0 148,8 164,0 1710 

 Вартість машин тис. грн. 131,5 191,8 88,5 102,0 164,0 131,5 128,0 13165 164,5 131,9 141,0 1810 

 Балансова вартість транспортних засобів, станом на 

1.02.200__ р. тис. 

1281 1454 1631 1909 1835 1995 1361 1481 1749 1890 1750 1680 

28. Посів озимих під урожай наступного року га:             

 - на зерно 1250 1305 1618 1495 1510 1715 1815 1619 1899 1950 1868 1870 

 - зелений корм і силос 215 110 94 76 35 44 108 56 75 94 105 103 

 - озимий ріпак 80 70 105 94 68 73 59 26 39 45 68 70 

 Внесення мінеральних добрив, ц 2860 3010 4090 4975 6080 7105 7380 5870 6490 7105 6340 6530 

 Посів багаторічних трав, га 21 240 190 170 150 160 180 140 194 188 165 160 

  

Затрати на 1 га, грн. 

            

 - під посів озимих на зерно: 78,0 84,0 93,0 79,0 88,0 79,0 84,0 73,0 66,0 88,0 99,0 85,0 

 - зелений корм 66,0 73,0 99,0 84,0 68,0 73,0 59,0 82,0 94,0 103,0 78,0 76,0 

 - озимий ріпак 88,0 72,0 64,0 82,,0 93,0 76,0 84,0 68,0 72,0 88,0 58,0 60,0 

 Затрати  на 1 га внесення мінеральних добрив 10,85 11,16 11,49 16,23 12,95 11,48 12,88 13,13 14,14 8,89 10,07 11,0 

29. Залишок коштів по витратах майбутніх періодів на 

початок року, тис. грн. 31,8 42,0 88,8 59,5 72,0 65,4 88,2 94,5 21,8 51,9 50,7 

 

53,0 

30. Витрати майбутніх періодів по плану на рік, тис. грн. 80,6 70,6 12,5 29,0 65,4 35,2 40,8 71,6 51,5 80,8 31,9 33,0 

31. Витрати майбутніх періодів по плану які включаються в 

собівартість, тис. грн. 70,9 35,0 58,8 36,4 40,8 51,5 75,5 80,8 39,4 56,8 48,5 

 

49,0 

32. Собівартість продукції, що реалізується, тис. грн. 

- молоко 251,0 531,5 411,8 631,9 300,9 631,5 1212,0 311,8 260,3 493,6 511,8 

 

510,0 

 - худоба і птиця 461,0 800,8 361,8 581,0 411,9 341,2 201,3 410,9 319,9 518,6 631,9 630,0 

 - яйця 88 56 51,5 88,5 109,0 126,0 109,0 51,9 46,0 52,0 99,0 100,0 

33. Періодичність перерахування коштів за поточними днями 3 4 6 5 7 4 7 5 5 4 7 3 

34. Час пробігу розрахункових  документів банку 3 2 3 2 1 3 2 3 2 2 1 3 

35. Час обробки документів в банку 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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36. Річна потреба в кормах, т  по плану             

 - концентровані 187 82 200 90 85 117 168 143 169 181 201 218 

 - коренеплоди 446 360 450 450 400 218 154 178 137 149 223 313 

 - силос 650 414 525 720 423 348 428 643 548 409 378 548 

 - сінаж 153 70 80 120 119 109 861 739 607 580 635 163 

 - сіно 40 72 110 50 68 58 731 648 59 495 115 148 

 - солома 507 400 880 910 101 998 99 145 53 39 110 519 

 - жом 53 90 94 120 135 100 58 145 14 11 102 10 

37. Собівартість 1 т кормів по плану:             

 - концентровані 620 460 391 688 590 515 486 474 398 405 455 511 

 - коренеплоди 118 111 211 114 217 200 312 289 316 429 360 220 

 - силос 270 180 310 28 230 310 350 351 349 368 370 420 

 - сінаж 230 138 260 135 116 220 240 234 202 317 320 260 

 - сіно 450 420 360 428 355 350 360 258 268 312 220 160 

 - солома 80 60 90 70 50 80 60 90 79 61 55 48 

 - інші 220 130 180 150 120 160 180 160 160 150 120 140 

38. Наявність власних кормів на початок року, %. 73 75 88 91 86 81 83 65 85 56 55 70 

39. Ціна придбання кормів за 1 т. грн.             

 - концентровані 530 580 680 450 480 550 570 610 720 630 530 550 

 - коренеплоди 120 130 140 110 115 155 128 125 133 148 145 150 

 - силос 288 200 330 250 250 350 400 360 350 370 380 430 

 - сінаж 250 180 280 150 145 230 250 250 220 330 345 270 

 - сіно 480 450 390 450 350 380 380 280 280 350 250 200 

 - солома 68 75 100 80 65 100 65 88 80 65 60 50 

 - жом 230 150 150 180 150 175 175 180 170 160 135 150 
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Таблиця Б                

 

Рух поголів’я худоби і птиці по СТОВ “Тернівка” Бершадського  району Вінницької області 
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Велика рогата 

худоба      

Корови 

512 2319 - - 18 69 - 65 189 - - - - 84 369 - - - - 511 2228 

Бики - 
виробничники 

16 83 - - 3 17 - 5 20 - - - - 2 8 - - - - 22 112 

Телиці старші двох 

років 
292 921 - - - - 185 - - - - 50 172 65 189 - - - - 177 745 

Молодняк тварин і 

тварини на відгодівлі 
676 2109 - - 149 469 212 86 377 352 1240 - - 5 20 26 42 - - 528 1865 

Молодняк, 
народжений в 

поточному році 

- - 461 138 - - 419 - - - - - - - - 32 24 18 6 411 527 

Воли робочі 22 129 - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 129 

Всього ВРХ 1518 5561 461 138 170 575 816 156 586 352 1240 50 172 156 586 58 66 18 6 1671 5606 
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Вартісні показники вирощування та купівлі великої рогатої худоби, грн.. (Таблиця В) 

Показники І ІІ ІІІ IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Собівартість на 1 ц живої маси, грн. 
фактична на 1.01 

166,60 138,86 168,75 192,68 201,21 221,21 191,99 141,51 161,66 181,71 152,3 168,1 

Приплід – с/б планова за 1 ц живої маси 153,20 11,22 164,47 153,32 191,36 181,47 161,54 131,82 141,75 131,51 128,4 135,0 

Купівля, за 1 ц живої маси 221,40 118,64 191,54 171,84 161,09 151,32 181,32 191,31 181,62 171,71 180,3 192,7 

Привіс, за 1 ц живої маси 14,5 113,9 141,9 126,96 104,44 118,86 191,56 161,32 191,99 171,33 192,0 176,8 

Загальна балансова вартість станом на 
1.01, грн. Корови 

166400 194500 170050 151050 184080 159080 179980 189090 197100 143100 166700 198600 

Бики 8640 10800 6060 815 7170 6160 5120 8880 9990 7770 8500 6900 

Дані для розрахунку нормативу власних оборотних коштів по насінню та садивному матеріалу (Таблиця Г) 

№ 

п/п 
Культура Площа посіву, га 

Витрати  

на 1 га, ц 

Наявність на 

початок року, ц 

Вартість 1 ц,  

тис. грн. 

Вартість перевезення, 

тис. грн. 

Розмір страхового  

запасу, % 

1. Ячмінь 363 2,3 785 2,9 3,2 15 

2. Овес 62 2,0 109 2,4 3,1 7 

3. Просо 38 0,5 14 3,1 2,75 11 

4. Гречка 88 0,7 52 7,7 7.8 10 

5. Горох 545 4,3 2044 3,11 3,22 8 

6, Вика 25 1,6 40 13,32 14,22 12 

7. Кукурудза на силос 150 1,0  

 
- 4,55 10 

8, Кукурудза 94 1,0  

 

 

 
4,55 10 

9. Просо 220 1 220 3,32  

 
6,4 

10. Конюшина 120 1,1 132 56,6  

 
3,3 

11. Люцерна 180 0,25 45 70,8 80,8 4,4 

12. Соняшник 120 0,15 18 6,27 7,71 10,3 

13, Картопля 70 35 2000 5,84 6,6 3,8 

14. Цукрові буряки 784 0,12 - - 12,9 10,3 

15. Кормові буряки 60 0,15 - - 15,0 7,9 
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Методичні вказівки: коефіцієнт оборотності оборотних активів показує, 

скільки разів обернулись оборотні активи за визначений період ( рік, квартал, 

місяць). Коефіцієнт оборотності власних оборотних активів підприємства 

визначається шляхом ділення суми обороту  на середню суму оборотних 

активів за той же період. Як сума обороту береться реалізація товарної 

продукції за цей період в оптових цінах підприємства.  

Розрахунок оформити в таблицях 6.23.2 та 6.23.3. робочого зошита. 

 

Методичні вказівки: Час обороту  оборотних коштів ( тривалість одного 

обороту) називається оборотом оборотних активів у днях. Знаючи кількість 

оборотних активів протягом визначеного періоду, розраховуємо час обороту 

оборотних активів шляхом ділення кількості днів періоду на кількість оборотів. 

Час обороту оборотних активів без попереднього розрахунку кількості оборотів 

визначають шляхом ділення середньої суми оборотних активів на 

середньоденну реалізацію продукції. 

Завдання 6.24. Розрахунок коефіцієнту завантаження оборотних 

активів 

Вихідні дані: ВАТ «Еталон» реалізувало продукцію власного виробництва і 

отримало виручку в розмірі 31683 тис. грн.. середня вартість оборотних активів 

за рік складає 2780 тис грн.  

Необхідно: розрахувати коефіцієнт завантаження оборотних активів двома 

шляхами: на підставі вартості оборотних активів і реалізації та на підставі 

кількості оборотів. 

 Розрахунки провести в таблицях 6.24.1. робочого зошита. 

 

Методичні вказівки: коефіцієнт закріплення (завантаження) оборотних 

коштів визначається відношенням середньої суми оборотних активів за цей 

період до суми реалізації продукції в оптових цінах підприємства за той же 

період. Коефіцієнт завантаження є показником, зворотним до коефіцієнта 

оборотності. 

Завдання 6.25. Розрахунок обороту в днях нормованих оборотних активів 

Вихідні дані: середньорічна сума нормованих оборотних активів 

підприємства за планом складає 2650 тис грн., а фактично – 2780 тис грн. 

Виручка від реалізації продукції за рік дорівнює за планом 31450 тис грн., а 

фактично – 31683 тис грн. 

Необхідно: Розрахувати оборот нормованих оборотних активів в таблиці 

6.25.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: методика розрахунку обороту нормованих оборотних 

коштів аналогічна методиці розрахунку обороту всіх оборотних коштів. 

Відмінність лише в тому, що при розрахунку оборотних нормованих коштів до 

уваги беруться лише нормовані кошти. Сума обороту береться в розмірі 

реалізації за оптовими цінами підприємства. 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ  

1. Дайте визначення оборотних коштів. У чому їх сутність? 

2. У чому основна відмінність між основними і оборотними засобами? 

3. Наведіть класифікацію оборотних активів. 

4. Дайте визначення таким термінам: власні оборотні кошти; залучені 

оборотні кошти; оборотні виробничі фонди; фонди обігу. 

5. Охарактеризуйте склад оборотних активів. Назвіть фактори, які на нього 

впливають. 

6. Назвіть джерела формування оборотних коштів. 

7. Що являє собою нормування оборотних коштів? Перерахуйте основні 

принципи нормування. 

8. Що таке норма і норматив оборотних коштів? 

9. Назвіть джерела покриття власних оборотних коштів. На які групи вони 

поділяються? 

10.  Назвіть показники ефективності використання оборотних активів. 

11.  Назвіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних 

коштів. 

12. У чому полягає сутність та значення оборотних коштів? 

 

ТЕМА 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  

 

Питання для вивчення 

1. Необхідність кредиту, його функції, принципи та виникнення кредитних 

відносин. 

2. Класифікація кредиту. 

3. Факторинг. 

4. Характеристика форм і видів фінансового лізингу. 

5. Характеристика форм і видів комерційного кредитування. 

6. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 

7. Кредитний договір. 
 

Основні терміни і поняття: авальний кредит; акцептний кредит; банківський 

кредит; відсотки за кредит; державний кредит; дисконтні позики; комерційний 

кредит; консорціумний кредит; контокорентний кредит; кредитна лінія; 

кредитоспроможність; кредитування; лізинг; лізинговий кредит; об’єкти 

кредитування; овердрафт; факторинг. 

 

Практичні завдання 

Завдання 7. 1. Розрахунок  відсотків за користування кредитом. 

Вихідні дані. Ваше підприємство позичило на чотири роки Х тис. грн. під 

24% річних, які нараховуються за схемою відсотків на непогашений залишок. 

Повертати потрібно рівними сумами в кінці кожного року. 

Необхідно: Визначити величину річного платежу основного боргу і 

відсотків. 
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Таблиця 1 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 

Завдання 7.2. Розрахунок погашення кредиту. 

Вихідні дані. Підприємство “Медіа” позичило на п’ять років Х тис. грн. під 

22% річних, які нараховуються за схемою відсотків на непогашений залишок. 

Повертати потрібно в кінці кожного року.  

Необхідно: Визначити, яка частина основної суми кредиту та відсотків 

буде погашена за перші два роки. 

Таблиця 2 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 
400 405 410 415 420 425 430 435 440 445 450 455 

Завдання 7. 3. Визначення суми повернення кредиту. 

Вихідні дані. ТОВ отримало кредит на рік під 23% річних. Але з 1.07 

ставку було змінено на 25%.  

Необхідно: Визначити суму, яку буде повернуто якщо величина  кредиту 

Х тис. грн. 

Таблиця 3 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 

100 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 

 Завдання 7.4. Розрахунок грошових надходжень від операцій з 

векселями. 

Вихідні дані .Підприємство продало товар, отримавши вексель 

номінальною вартістю Х тис. грн., строком на 75 днів і відсотковою ставкою 

15% (відсотки не входять у номінальну вартість). Через 60 днів з моменту 

оформлення векселя підприємство вирішило зарахувати його в банку, 

запропонована ставка 16%. 

Необхідно: Розрахувати суми, отримані банком і підприємством. 

Таблиця 4 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 

Завдання 7.5. Розрахунок повернення кредиту при різних способах 

нарахування відсотків. 

Вихідні дані .Банк запропонував позичку в розмірі Х тис. грн. на 9 місяців 

під 20% річних з умовою піврічного нарахування відсотків. Необхідно: 

Розрахувати повернену суму при різних схемах нарахування відсотків: а) схема 

відсотків на непогашений залишок кредиту; б) нарахування відсотків – ануїтет 

них платежів. 

Таблиця 5 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 

90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 

 Завдання 7. 6. Розрахунок суми вексельних платежів. 

Вихідні дані .Векселеотримувач пред’явив для обліку вексель на суму Х 

млн. грн., випущений 1.01. зі строком погашення 28.09. Вексель пред’явлений в 

банк 13.09. Банк погодився врахувати вексель з дисконтом у 45% річних.  

Необхідно: Розрахувати яку суму отримає векселеотримувач? 

Таблиця 6 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 

Завдання 7.7. Розрахунок сум повернення кредиту. 

 Вихідні дані. Кредит надано під 45% річних. Після двох місяців ставку 

збільшили на 5%, після трьох місяців кредитування ставка зросла ще на 2%, а 

після восьми місяців і до кінця року стала - 60%. 

Необхідно: Визначити, яку суму підприємство повинно повернути банку 

через рік за кредит Х тис. грн.  

Таблиця 7 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички (Х) 

тис. грн. 
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 

Завдання 7. 8. Розрахунок відсоткових платежів. 

Вихідні дані .Підприємство придбало приміщення за Х тис. грн. за таких 

умов: а) 30% вартості оплачується відразу; б) частина, що залишилась, 

погашається річними платежами протягом 8 років з нарахуванням 25% річних 

на непогашену частину кредиту за схемою складних відсотків.    

Необхідно: Визначте загальну суму відсотків до виплати. 

Таблиця 8 
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варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 

25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 

Завдання 7.9. Розрахунок окупності кредитного проекту. 

Вихідні дані .Виробниче підприємство “Маяк” звернулось в банк із 

проханням про надання позички в сумі Х млн. грн., терміном на 6 місяців на 

поповнення оборотних коштів і придбання сировини. Відсоткова ставка по 

кредиту, яка використовується при розрахунку окупності запропонованого 

проекту 30% річних. Ціна реалізації одиниці продукції - 0,5 тис.грн. Обсяг 

реалізованої продукції за  місяць, штук - 1100. Сукупні витрати, тис. грн..:  

сировини і матеріалів - 800,оплата праці (з відрахуваннями) - 400, транспортні 

витрати - 80, реклама і оренда  - 170, інші   - 150.Податки:  ПДВ - ?,  податок на 

прибуток  - ? 

Необхідно: Розрахувати техніко-економічне обґрунтування окупності 

кредитного проекту. 

Таблиця 9 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

сума 

позички 

(Х) тис. 

грн. 
0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 

Завдання 7. 10. Розрахунок лізингових платежів. 

 Вихідні дані .Фінансово-лізинговий дім (ФЛД) здав майно вартістю Х тис. 

грн., підприємству в лізинг на умовах річної норми амортизаційних відрахувань 

20%. Ставки комісійної винагороди за лізингові послуги 20%. ФЛД для 

фінансування лізингової угоди залучив банківський кредит на суму (У) тис. грн. 

під 30% річних. 

Таблиця 10 
варіант 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

вартість 

майна, 

млн. грн. 

0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 

сума 

кредиту 

(Х) тис. 

грн. 

400 420 440 460 480 500 520 540 560 580 600 620 

 

Лізингові платежі сплачуються за кожне півріччя. ПДВ на лізингові 

платежі не сплачуються ФЛД. ФЛД уклав з лізингоотримувачем договір 

фінансового лізингу терміном на 4 роки. Дата укладення лізингової угоди - 

30.06.2008 р. Для розрахунку лізингових платежів використовуйте таблицю 

7.10.1.робочого зошита. 
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Необхідно: Розрахуйте лізингові платежі, які має сплачувати підприємство 

- лізингоодержувач за кожне півріччя та в цілому за весь термін дії лізингової 

угоди. 

Завдання 7. 11. Розрахунок платоспроможності позичальника. 

Вихідні дані .Дані завдання 6.1. (таблиця 6.1.1). 

Необхідно:  розрахувати платоспроможність позичальника 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

1. Розкрийте сутність кредиту, його необхідність та функції, які він 

виконує в суспільстві. 

2. Назвіть види та форми кредиту. 

3. Розкрийте зміст принципів кредитування та обґрунтуйте їх 

необхідність. 

4. Назвіть об’єкти кредитування та розкрийте їх зміст. 

5. . Розкрийте поняття індивідуального кругообігу кошти 

підприємства, фактори, які на нього впливають. 

6. Розкрийте класифікацію кредитів, що надаються підприємствам. 

7. Назвіть та охарактеризуйте види банківського кредиту. 

8. Назвіть та охарактеризуйте види небанківського кредиту 

9. Розкрийте механізм отримання та порядок погашення кредиту. 

10. Охарактеризуйте основні показники кредитоспроможності 

підприємства. 

 

ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ 

 

Питання для вивчення 

1. Основні засоби підприємства, їх склад, види та структура. 

2. Роль амортизації у забезпеченні відтворення основних засобів. Знос та 

ремонт основних засобів. 

3. Капітальні вкладення підприємства, їх структура та джерела 

фінансування. 
 

Основні терміни і поняття: амортизація, амортизаційні відрахування, 

відтворення основних фондів, знос основних засобів, капітальні вкладення, капітальні 

інвестиції, капітальний ремонт, коефіцієнт зносу основних засобів, коефіцієнт 

вибуття основних засобів, коефіцієнт оновлення основних засобів, ліквідаційна 

вартість основних засобів, моральний знос основних засобів, основні засоби, 

основний капітал, просте відтворення основних засобів, розширене відтворення 

основних засобів, фізичний знос основних засобів, фондовіддача. 
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Практичні завдання 

Завдання 8.1. Розрахунок показників використання основного капіталу. 

Вихідні дані: Вартість товарної продукції за рік становить 31683,4 тис. грн.. 

середньорічна вартість основних виробничих засобів – 8620,0 тис. грн.. 

сереньоспискова чисельність працюючих у звітному році склала 2230 осіб. 

Необхідно: Визначити капіталомісткість, капіталовіддачу основних 

засобів, та капіталоозброєність працюючих. Розрахунок відповідних показників 

здійснити в таблиці 8.1.1. робочого зошита. 

Завдання 8.2.Розрахунок коефіцієнтів стану основних засобів.    

Вихідні дані : таблиця 8.2.1. 

Необхідно: Розрахувати коефіцієнт оновлення, коефіцієнт вибуття та 

коефіцієнт зносу основних засобів. 

Розрахунок провести в таблиці 8.2.2. робочого зошита. 

Методичні вказівки:  коефіцієнт оновлення (Ко) основних виробничих 

засобів – показник, який відображає частку знову введених засобів в 

експлуатацію у звітному році у загальній їх вартості на кінець звітного періоду. 

Визначається він шляхом ділення вартості знову введених в експлуатацію 

основних засобів на вартість основних виробничих засобів на кінець звітного 

періоду. 

Таблиця 8.2.1. 

Вихідні дані до завдання 8.2. 

Показники 
На початок 

року 

На кінець 

року 

1. Первісна вартість основних виробничих засобів, 

тис грн 
9104,0 10640,0 

2. Сума зносу, тис. грн 1150,0 1350,0 

3. Залишкова вартість основних виробничих 

засобів, тис грн 
7954,0 9290,0 

4.Вартість засобів, введених до експлуатації за рік, 

тис. грн 
 150,0 

5.Вартість засобів, виведених з експлуатації за рік, 

тис грн 
 100,0 

 

Завдання 8.3.Планування обсягів капіталовкладень та джерел їх 

фінансування. 

Вихідні дані: підприємство на плановий рік передбачає здійснити 

капітальні вкладення на суму 2080,0 тис. грн.. В тому числі передбачається: 

1. Здійснити модернізацію виробничого цеху на загальну суму 670,0 тис. грн ,за 

рахунок амортизаційних відрахувань – 350,0 тис. грн., відрахувань від прибутку 

– 110, тис грн інших власних джерел фінансування 10,0 тис. грн  

2.Здіснити будівництво електромеханічного цеху на суму 910,0 тис. грн, за 

рахунок амортизаційних відрахувань – 800,0 тис. грн, відрахувань від прибутку 

– 100 тис. грн.., інших власних джерел – 10 тис. грн.  
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3. Придбати машини та устаткування на суму 500,0 тис. грн, за рахунок 

амортизаційних відрахувань – 200,0 тис. грн, за рахунок прибутку – 234 тис. 

грн.. 

Необхідно: скласти план капіталовкладень та джерел його фінансування в 

таблиці 8.3.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: Капітальні витрати повинні покриватись за рахунок 

джерел фінансування. Якщо власних джерел фінансування не вистачає. 

Необхідно планувати використання позичених джерел, тобто кредити банку. 

Завдання 8.4. Складання довідки про вартість виконаних підрядних 

робіт та витрат. 

Вихідні дані: Генпідрядник ВАТ «Промбуд» на реконструкції виробничого 

цеху у підприємстві ВАТ «Еталон» за квітень місяць виконало будівельних 

робіт на суму 22,5 тис. грн, у тому числі на 8,5 тис. грн будівельно – монтажних 

робіт і 14 ,0 тис. грн інших витрат. 

Всього з початку року по звітний місяць включно на цьому об’єкті 

виконано будівельних робіт на суму 125,0 тис грн, із них 20,5 тис грн склали 

будівельно – монтажні роботи. Крім того, до суми виконаних за місяць 

будівельних робіт нараховується у встановленому порядку сума ПДВ. 

Необхідно: скласти довідку про вартість виконаних підрядних робіт та 

витрат за місяць ( ф. № КБ – 3). Розрахунок здійснити в таблиці 8.4.1. робочого 

зошита. 

Методичні вказівки: заповнення довідки здійснюється на підставі даних, 

наведених в  умові завдання. Складена довідка та акт приймання виконаних 

робіт на будівництві після їх підпису підрядником та замовником є підставою 

для розрахунків за виконані роботи з будівництва об’єкта за звітний місяць. 

Завдання 8.5. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань 

нематеріальних активів. 

Вихідні дані: підприємство 25 березня поточного року придбало програмне 

забезпечення на суму  12 тис. грн з терміном використання 7 років, а 15 квітня – 

право на користування базою даних на 10 років вартістю 5 тис грн. 

Необхідно: визначити у звітному році суму амортизаційних відрахувань 

нематеріальних активів за податковим і бухгалтерським обліком. 

Завдання 8.6. Розрахунок сум амортизаційних відрахувань різними 

методами. 

Вихідні дані: на балансі приватного підприємства перебуває основний засіб 

первісною вартістю 88300 грн. протягом трьох років підприємство здійснювало 

амортизацію об’єкта методом зменшення залишкової вартості за річною 

нормою амортизації 40%. Після трьох років амортизаційних списань 

підприємство перестало відчувати переваги прискореного методу й вирішило в 

подальші роки продовжити нарахування амортизації прямолінійним методом. 

Необхідно: визначити залишкову вартість основного засобу на кінець 

третього року його експлуатації та коефіцієнт зносу об’єкта на початок п’ятого 

року його служби, якщо ліквідаційну вартість основного засобу було визначено 

в сумі 1500грн  (розрахунок провести у робочому зошиті). 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 

1. Дайте визначення основним фондам. Що таке виробничі і невиробничі 

основні фонди? 

2. Що являє собою первісна, відновлювальна і залишкова вартість 

основних фондів? 

3. Що таке просте і розширене відтворення основних засобів? Якими 

ознаками характеризується процес відтворення? 

4. Що є джерелом фінансування заміни зношених основних засобів у 

простому і розширеному відтворенні? 

5. Дайте визначення амортизації. Які методи нарахування амортизації 

основних фондів вам відомі? 

6. Що таке капітальні вкладення. Як здійснюється розрахунок їх розміру на 

підприємстві? 

7. Чи тотожні поняття «інвестиції» і «капітальні вкладення»? Які види 

інвестицій розрізняють в умовах ринкової економіки? 

8. Назвіть види джерел фінансування капітальних вкладень. 

9. Які способи проведення капітальних робіт вам відомі? Дайте їм 

характеристику. 
 

ЗМ 3. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО 

НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ  

 

ТЕМА 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання для вивчення 

1. Сутність поняття фінансового стану підприємства. 

2. Характеристика основних елементів, що визначають фінансовий стан 

підприємства. 
 

Основні терміни і поняття: акціонерний капітал; аналіз фінансового стану 

підприємства; внутрішній аналіз; вертикальний аналіз; ділова активність 

підприємства; ліквідність підприємства; майновий стан підприємства; методи 

фінансового аналізу; платоспроможність підприємства; прибутковість підприємства; 

прийоми фінансового аналізу; фінансова стійкість; фінансовий стан; фінансова 

стабільність. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 9.1. Розрахунок показників фінансового стану підприємства. 

Вихідні дані: дані завдання 6.1. (таблиця 6.1.1.). 

Необхідно:  розрахувати показники оцінки майнового стану підприємства; 

показники оцінки ліквідності та платоспроможності; показники оцінки 

фінансової стійкості та стабільності підприємства. Зробити висновки. 
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Завдання 9.2. Розрахунок показників ліквідності. 

Вихідні дані: показник „чистий робочий капітал” має позитивне значення 

1570 тис грн. Поточні активи підприємства становлять 2700 тис. грн. Частка 

запасів у складі поточних активів дорівнює 65%. 

Необхідно: обчислити коефіцієнти покриття та швидкої ліквідності, дати 

характеристику стану ліквідності активів. 

Завдання 9.3. Розрахунок показників ліквідності та 

платоспроможності. Вихідні дані:  

Показник  2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Оборотні активи 2017 ? 1068 2682 

Поточні зобов’язання ? 1769 1706 ? 

Коефіцієнт загальної 

ліквідності 
0,66 0,61 ? 0.29 

Робочий капітал ? ? ? ? 

Необхідно: розрахувати показники та дати їм характеристику. 

Завдання 9.4. Розрахунок показників ліквідності  

Вихідні дані:  

Показник  2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Грошові кошти 0 8 23 ? 

Поточні фінансові інвестиції 4 4 0 9 

Дебіторська заборгованість 

за розрахунками 
29 0 76 ? 

Дебіторська заборгованість 

за товарами 
410 500 ? 486 

Поточні зобов’язання 646 ? 484 917 

Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
? 0,02 ? 0,24 

Коефіцієнт швидкої 

ліквідності 
? ? 1.67 0.84 

 

Необхідно: заповнити таблицю. Дати характеристику ліквідності активів, 

визначити за рахунок яких факторів відбулися зміни показників. 

 

Завдання 9.5. Розрахунок показників платоспроможності 

Вихідні дані:  

Показник  2016р. 2017р. 2018р. 2019р. 

Довгострокові зобов’язання 27 ? 27 8014 

Власний капітал 1758 1215 4358 ? 

Коефіцієнт фінансового 

лівериджу 

? 1.17 ? 2.57 

 

Необхідно: дати характеристику залежності підприємства від 

довгострокових зобов’язань, рівню ризику втрати платоспроможності 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Розкрийте потребу та значення оцінки фінансового стану підприємства, його 

завдання. 

2. Який порядок розрахунку показників оцінки майнового стану підприємства? 

3. Який порядок розрахунку показників ліквідності і платоспроможності? 

4. Який порядок розрахунку показників фінансової стійкості та стабільності? 

5. Який порядок розрахунку показників ділової активності підприємства? 

6. Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки ліквідності балансу. 

7. Охарактеризуйте методичні підходи до оцінки фінансової стійкості. 

8. Які способи поліпшення фінансового стану підприємства? 

9. Розкрийте сутність, необхідність і значення оцінювання фінансового стану 

підприємства. 

10. Які інформаційні джерела забезпечують можливість оцінювання 

фінансового стану підприємства? 

11. Розкрийте класифікацію та порядок розрахунку основних показників оцінки 

фінансового стану підприємства за такими групами: 

• показники оцінки майнового стану підприємства; 

• показники прибутковості; 

• показники ліквідності та платоспроможності; 

• показники фінансової стійкості та стабільності підприємства; 

• показники рентабельності підприємства; 

• показники ділової активності; 

• показники акціонерного капіталу. 

12. Розкрийте порядок проведення комплексного оцінювання фінансового стану 

підприємства. 

 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

 

 Питання для вивчення 

1. Сутність поняття фінансового стану підприємства. 

2. Характеристика основних елементів, що визначають фінансовий стан 

підприємства. 

3. Сутність поняття фінансового стану підприємства. 

4.  Характеристика основних елементів, що визначають фінансовий стан 

підприємства. 

5. Сутність поняття фінансового стану підприємства. 
 

Основні терміни та поняття: баланс доходів і витрат; бізнес – план; 

Бюджетування; контролінг; платіжний календар; перспективне фінансове планування; 

поточний фінансовий план; оперативний фінансовий план;фінансовий план; 

фінансове планування; фінансова стійкість; фінансова стратегія.  

 

 

 

 



 

 

60 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 10.1. Складання фінансового плану державного 

підприємства. 

Вихідні дані: Дані завдань : 4.4; 6.1; 6.9; 8.3; 4.5 (таблиця 4.5.2). сума 

внесків у державні цільові фонди складає: у фонд державного пенсійного 

страхування – 1314 тис грн, у фонд соціального страхування – 140 тис грн, у 

фонд страхування на випадок безробіття – 86 тис грн. 

Сума довгострокових фінансових інвестицій передбачається в обсязі 327,6 

тис. грн.. Поквартально сума розподіляється у таких пропорціях: 1 кв. – 18,0%; 

2 кв. – 27,0%; 3 кв. – 30,0 %; 4 кв. – 25,0%.  

Розмір повернення довгострокових кредитів банку передбачається в сумі 

50,0 тис грн. Розподіляється рівними долями у першому та третьому кварталах.  

Обсяг повернення інших довгострокових зобов’язань передбачається у 

сумі 116,0 тис грн. Розподіляється: 1 кв. – 35,0%; 2 кв. – 17,0%; 3 кв. – 34,0 %; 4 

кв. – 14,0%.  

Повернення короткострокових кредитів банку передбачається у сумі 300 

тис. грн. Розподіляється: 1 кв. – 15,0%; 2 кв. – 33,0%; 3 кв. – 12,0 %; 4 кв. – 

40,0%.  

Погашення податкової заборгованості, яка була у підприємства на початок 

планового року, передбачається в сумі 231 тис грн. щоквартально вона 

розподіляється в такому порядку: 1 і 4 кв. – по 22,0%; 2 і 3 кв. – по 28, 0 %. 

Сума інших обов’язкових платежів, яку планує погасити підприємство в 

плановому році – 59,0 тис грн. Розподіляється: 1, 2, 3 квартали – по 

15,0тис.грн., 4 квартал – 14 тис грн. 

Річна сума прибутку від звичайної діяльності поквартально розподіляється 

так: 1 кв. – 24,0%, 2 кв. – 26,0%, 3 кв. – 26,0%, 4 кв. – 24,0%. 

Загальна сума прибутку минулих років складає 352, 0тис.грн. 

Розподіляється по кварталах вона рівномірно. 

Обсяг капітальних вкладень як в цілому, так і по окремих видах 

поквартально має такий розподіл :  

- капітальне будівництво: 1 кв. – 20,0%, 2 кв. – 27,0 %, 3 кв. – 28,0%, 4 кв. 

– 25,0%; 

- придбання основних засобів передбачається рівними долями у всіх 

кварталах; 

- модернізація і реконструкція основних засобів передбачається у рівних 

обсягах у кожному кварталі.  

Поточних фінансових інвестицій та інших витрат у підприємства не 

передбачається. 

Податок на прибуток розраховується у встановленому порядку за ставкою. 

Щоквартальний розподіл податку на прибуток: 1 та 4 квартали – 24,0% від 

річної суми; 2 та 3 квартали – 26,0% від річної суми податку. 

Необхідно: скласти фінансовий план державного підприємства в таблиці 

10.1.1. робочого зошита. 

Методичні вказівки: фінансовий план державного підприємства – це 

таблиця, у якій відображаються обсяги надходжень і напрями використання 
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фінансових ресурсів підприємства в запланованому році. Він містить п’ять 

розділів. У першому розділі відображаються джерела формування і 

надходження коштів, а в наступних розділах відображаються відповідні види 

витрат, які фінансуються за рахунок передбачуваних в плані джерел їх 

покриття. 

Складається фінансовий план на рік з розбивкою по кварталах. 

В основі складання фінансового плану лежить балансовий метод, тобто 

ув’язування витрат із джерелами їх фінансування. 

Після заповнення всіх рядків доходної частини фінансового плану 

звіряються загальні їх суми. Сума джерел формування та надходження коштів 

повинна дорівнювати витратам (сума приросту активів + сума повернення 

залучених коштів + суми внесення обов’язкових платежів до бюджету та 

державних цільових фондів + суми погашення податкової заборгованості та 

інших обов’язкових платежів). 

Завдання 10.2. Складання бюджету руху грошових коштів 

Вихідні дані: плануються: надходження від реалізації продукції у сумі 

1000 грн., внесення засновниками грошових коштів до статутного фонду в 

розмірі 500 грн., придбання обладнання 1500 грн.,  погашення кредиту на суму 

300 грн.,  придбання сировини та матеріалів на суму 250 грн., погашення 

кредиторської заборгованості в розмірі 150 грн., продаж не використовуваних 

необоротних активів на суму 120 грн., надходження за договорами оренди – 220 

грн., сплата податків – 150 грн., інші поточні витрати – 260 грн., погашення 

дебіторської заборгованості – 450 грн., інші надходження 150 грн. Крім того, у 

складі інших надходжень передбачається отримання доходів від володіння та 

використання вільних грошових коштів, причому дохідність за такими 

операціями передбачається в розмірі 12 % річних.  

Необхідно: скласти бюджет руху грошових коштів на плановий місяць, 

визначити оптимальний розмір залишку грошових коштів підприємства, обсяг 

залучення чи використання тимчасово вільних грошових коштів (розрахунок 

провести у робочому зошиті).  

Завдання 10.3. Розрахунок беззбитковості діяльності підприємства 

Вихідні дані: підприємство планує розширити обсяг реалізації за рахунок 

продажу товарів на експорт до Росії. З метою реалізації запланованих заходів та 

отримання результатів протягом наступного бюджетного періоду планується 

здійснити такі витрати: оренда приміщення – 3000 грн/міс., заробітна плата 

персоналу – 15000 грн./міс., адміністративні та комерційні витрати – 3500 

грн/міс., оренда складських приміщень в Україні – 2000 грн/міс., за межами 

України – 5000грн./міс. На плановий рік підприємство уклало угоди на 

отримання транспортних послуг за фіксованими цінами. 

Таблиця 10.3.1. Вихідні дані до завдання 10.3 

Статті  Значення 

Запланований обсяг придбання товарів 40000 шт. 

Обсяг реалізації на території України 75% 

Обсяг реалізації за межами України (експорт) 25% 

Ціна придбання товару 22,3 грн/шт. 
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Запланована ціна реалізації на території України 32,1 грн/шт. 

Запланована ціна реалізації на експорт 36,8 грн/шт. 

Витрати при реалізації на території України 5% 

Витрати при реалізації за межами України 7% 

Витрати з доставки товару при реалізації на території України 2,0 грн/шт. 

Витрати з доставки товару при реалізації за межами України 7,0 грн/шт. 

Абонентська плата за транспортування 
1000,0 

грн/міс. 

 

Необхідно: з урахуванням поданих вище даних необхідно здійснити 

аналіз беззбитковості за кожним напрямом діяльності, а також визначити 

загальну рентабельність діяльності підприємства (розрахунок провести у 

робочому зошиті).  

Завдання 10.4. Складання прогнозного бюджету фінансових 

результатів 

Вихідні дані: підприємство займається посередницькою діяльністю і має 

такі результати: середня величина націнки на реалізовані товари – 35%. 

Рентабельність реалізації – 12%, запланований чистий прибуток – 24 тис грн., 

запланований до сплати податок на прибуток – 10.5 тис грн.. 

Необхідно: скласти прогнозний бюджет фінансового результату на 

плановий рік. 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ТЕМИ 

1. Назвіть у чому сутність фінансового планування? 

2. Що є призначенням фінансового планування? 

3. Що є об’єктом фінансового планування? 

4. Назвіть основні завдання, які вирішуються у процесі фінансового 

планування. 

5. Назвіть показники, на яких базується фінансове планування. 

6. Назвіть види витрат, які відображаються у фінансовому плані 

державного підприємства. 

7. Назвіть порядок складання та затвердження фінансового плану 

державного підприємства. 

8. Розкрийте сутність та значення фінансового планування на 

підприємстві. 

9. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового планування. 

10. Розкрийте зміст: 

 перспективного фінансового планування; 

 поточного фінансового планування; 

 оперативного фінансового планування. 
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ТЕМА 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання для вивчення 

1. Сутність банкрутства. Стадії та фактори виникнення банкрутства 

підприємств. 

2. Сутність санації підприємства, умови та наслідки проведення. 

3. Класична модель санації та розробка плану. 
 

Основні терміни та поняття: фінансова криза та її наслідки; фінансова 

санація підприємств; досудова санація; санація за рішенням господарського суду; 

план санації; санаційна спроможність; санаційний прибуток; фінансування санації;  

фінансові джерела санації; банкрутство підприємства; приховане банкрутство; 

фіктивне банкрутство; ліквідаційні процедури; мирова угода; реструктуризація та 

реорганізація підприємства. 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання 11.1. Визначення санаційного прибутку 

Вихідні дані: планом санації передбачено реалізацію таких операцій з 

фінансової реструктуризації: пролонгація 12 місяців поточних зобов’язань 

перед комерційним банком на загальну суму 78,5 тис. грн.;  списання 

нарахованих, але не виплачених власникам підприємства грошових дивідендів 

на суму 8.5 тис. грн.; урегулювання заборгованості з оплати отриманих 

напівфабрикатів перед постачальником на загальну суму 63,4 тис. грн. через 

відступлення боргової вимоги номіналом 38,5 тис. грн. та списання решти 

суми; непокритий збиток підприємства за даними бухгалтерського обліку 

становить 138,5 тис. грн., збиток за даними податкового обліку, що був 

накопичений та непокритий за результатами останніх 4-х податкових періодів – 

43,8 тис.грн. 

Необхідно: визначити сумарний санаційний прибуток акціонерного 

товариства. 

Завдання 11.2. Визначення ліквідаційної вартості акцій 

Вихідні дані: виручка від реалізації ліквідаційної маси підприємства 

становила 1 546,44тис.грн. Фінансові зобов’язання товариства перед 

кредиторами визнано на рівні 1090,12 тис. грн. Поточні витрати на ведення 

справи про банкрутство підприємства становлять 133 тис.грн. Товариство має 

заборгованість перед акціонерами з нарахованих, але не виплачених дивідендів 

у сумі 36.7 тис.грн. АТ є емітентом 95600 простих та 8000 привілейованих 

акцій номінальною вартістю 8 грн кожна. Усі акції перебувають в обігу. 

Необхідно: визначити ліквідаційну вартість простої акції відкритого 

акціонерного товариства. 

Завдання 11.3. Визначення суми ліквідаційних дивідендів. 

Вихідні дані: частка учасника в статутному капіталі ТОВ становить 40%. 

Статутний капітал ТОВ сформовано в сумі 165 тис.грн і повністю оплачений. 
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Ринкова вартість активів товариства становить 765 тис. грн., власний капітал – 

230  тис. грн., у тому числі непокритий збиток – 40 тис. грн. 

Необхідно: визначити суму ліквідаційних дивідендів, що їх отримає 

учасник товариства з обмеженою відповідальністю при ліквідації підприємства 

за рішенням власників. 

Завдання 11.4. Визначення порядку погашення вимог кредиторів. 

Вихідні дані:  на балансі товариства відсутнє майно, що обтяжене заставою, 

а виручка від реалізації всіх його активів дорівнює 850 тис. грн. Сумарні 

претензії кредиторів становлять 645 тис. грн.; витрати на ведення справи – 78 

тис. грн. Власний капітал ТОВ – 375 тис.грн, у т.ч. 115 тис.грн – непокритий 

збиток. Статутний капітал сформований із внесків 5 учасників, вартість яких 

становить 64 тис. грн.. 

Необхідно: визначити порядок погашення вимог кредиторів товариства з 

обмеженою відповідальністю в процесі його ліквідації як банкрута.   

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ  

1. Які фактори можуть зумовити фінансову кризу на підприємстві? 

2. У чому полягає економічна сутність фінансової санації підприємства? 

3. Що є метою проведення фінансової санації? 

4. У чому полягає особливість проведення досудової санації державного 

підприємства? 

5. В яких випадках може бути схвалене рішення про проведення санації 

боржника в процесі провадження справи про банкрутство? 

6. Дайте визначення санаційної спроможності підприємства. Що є 

передумовами та економічними критеріями санаційної спроможності? 

7. В яких формах може здійснюватись фінансування санації власниками 

підприємства? Які основні цілі збільшення статутного капіталу підприємства? 

8. У чому суть реструктуризації підприємства? 

9. У чому полягає основний зміст реорганізації? 
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