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1. Тематичний план дисципліни: 

ЗМ 1. Грошовий оборот та формування фінансових результатів 

діяльності підприємства 

Тема 1. Основи фінансів підприємства 

Тема 2. Організація розрахунків підприємства 

Тема 3. Грошові надходження підприємства 

Тема 4. Формування і використання прибутку підприємства 

ЗМ 2. Фінансове забезпечення поточної діяльності підприємства 

Тема 5. Оподаткування підприємств 

Тема 6. Оборотні кошти та  їх організація на підприємствах 

Тема 7. Кредитування підприємств 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів  

Модуль 3. Фінансовий стан підприємства та фактори, що на нього 

впливають 

Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства  

Тема 10. Фінансове планування  на підприємствах 

Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств 

Дисципліна «Фінанси підприємства» у відповідності з освітньою  

програмою включає 11 тем. З’ясування тем курсу передбачає обов’язкове 

відвідування лекцій, підготовку і активну участь на практичних заняттях. 

Поглибленому вивченню актуальних проблем курсу та підвищенню рівня 

знань студентів сприяє підготовка і написання тематичних повідомлень, 

кросвордів, тестів, доповідей та рефератів, а також виконання додаткових 

практичних завдань. Така форма самостійної роботи студентів обов’язкова при 

модульно-рейтинговій системі оцінки знань студентів.  

Кожен студент, при виконанні самостійних завдань, повинен чітко 

дотримуватись визначених планових термінів. Додаткові контрольні та 

практичні питання, завдання, задачі, повідомлення та реферати, що виносяться 

на самостійне опрацювання по змістовим модулях викладені у методичних 

рекомендаціях по темах. 



ЗМ 1. ГРОШОВИЙ ОБОРОТ ТА ФОРМУВАННЯ 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
ТЕМА 1. ОСНОВИ ФІНАНСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 фінансовий менеджмент на підприємстві; 

 особливості організації фінансів сільськогосподарських підприємств; 

 місце фінансів підприємств у фінансової системі країни; 

 характеристика фінансів підприємств як економічної категорії; 

 джерела формування фінансових ресурсів підприємств; 

 фонди грошових коштів підприємства; 

 особливості формування статутних капіталів підприємств різних 

організаційно-правових форм (приватного підприємства, господарського 

товариства, державного товариства); 

 організація та управління фінансами підприємства; 

2. Контрольні питання до теми: 

1. Дайте характеристику поняттю фінансів підприємств, назвіть загальні та 

специфічні ознаки, властиві фінансам підприємств. 

2. Дайте характеристику функцій фінансів підприємств. 

3. Дайте визначення сутності фінансових ресурсів підприємств. 

4. Дайте визначення фінансового механізму підприємства та назвіть його 

складові. 

5. Охарактеризуйте визначення принципів організації фінансів підприємств. 

6. Дайте визначення фінансової діяльності підприємства. 

3. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Фінансовий механізм. 

2. Сфери фінансових відносин підприємств. 

3. Принципи організації фінансів. 

4. Зміст і завдання управління фінансами на підприємстві. 

4. Дискусія: «Проблеми формування фінансових ресурсів підприємств у 

сучасних умовах господарювання та шляхів їх вирішення». 

5. Тести до  теми 1: 

1. Фінанси беруть участь у: 

1. вартісній формі розподілу 

2. вартісній і кількісній формах розподілу 

3. кількісній формі розподілу 

4. натуральній формі розподілу 

2. Матеріальним носієм фінансових відносин є: 

1. вартість наданих послуг 

2. вартість виконаних робіт  

3. вартість реалізованих товарів 

4. фінансові ресурси 

3. Об’єктом фінансових відносин є: 

1. виробничі відносини 

2. економічні відносини 



3. фінансові ресурси 

4. фінансові фонди 

4. Функціями фінансів є: 

1. Вартісна, контрольна, захисна; 

2. Захисна, розподільча, обігова; 

3. Контрольна, розподільча, захисна; 

4. Регулююча, формуюча, контрольна. 

5. Основною ознакою грошових фондів є: 

1. забезпеченість ресурсами 

2. обіг в національній економіці 

3. терміновість та поверненість 

4. цільове призначення 

6. Для фінансування капіталовкладень використовується: 

1. амортизаційний фонд 

2. резервний капітал 

3. споживання капітал 

4. статутний капітал 

7. За терміном проведення фінансовий контроль поділяється: 

1. місячний, квартальний, піврічний; 

2. квартальний, піврічний, річний; 

3. попередній, поточний, наступний; 

4. місячний, піврічний, балансовий; 

8. Загальнодержавний контроль не здійснює: 

1. Державна податкова адміністрація України 

2. Контрольно-ревізійне управління 

3. Міністерство аграрної політики та продовольства України 

4. Рахункова палата 

9. Незалежний контроль здійснює: 

1. аудиторська фірма 

2. контролер, ревізор 

3. податківець, контролер 

4. ревізор, податківець 

Рекомендована література: 4, 5, 7, 13, 21 

 

ТЕМА 2.  ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 порядок заповнення розрахункових документів;  

 форми безготівкових розрахунків; 

 економічний зміст та види грошових розрахунків підприємств; 

 принципи організації безготівкових розрахунків підприємств; 

 характеристика рахунків, що відкриваються підприємствам у банках; 

 порядок відкриття поточного рахунку. 

2.Контрольні питання до теми: 



1. У чому полягає сутність грошового обороту підприємства, назвіть його 

форми. 

2. Розкрийте сутність безготівкових розрахунків, та за якими ознаками 

можна їх класифікувати. 

3. Розкрийте сутність готівкових розрахунків. Що таке ліміт каси і які 

санкції передбачені за його перевищення. 

4. Охарактеризуйте принципи організації готівкового обігу. 

5. Охарактеризуйте розрахунки за допомогою чеків. 

6. Охарактеризуйте розрахунки із застосуванням  векселів. 

7. Дайте характеристику розрахунків за акредитивами. 

8. Дайте характеристику розрахунків із застосуванням  платіжних 

доручень, платіжних вимог-доручень. 

9. Платіжна дисципліна, наслідки порушення та способи зміцнення. 

3. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Особливості розрахунків в електронних системах типу «клієнт-банк». 

2. Операції підприємств з векселями. 

3. Форми безготівкових розрахунків. 

4. Розрахунки шляхом заліку взаємної заборгованості. 

4. Додаткові практичні завдання: 

Задача 2.1. Залишок коштів на розрахунковому рахунку в банку – 160 

тис.грн. Бухгалтерією підприємства нарахована заробітна плата 130 тис.грн. 

Утримання із заробітної плати: податок з доходів фізичних осіб – ? %; 

військовий збір – ? %; ЄСВ – ? %. 

На яку суму можна виписати чек на отримання готівки з каси банку? 

Необхідно визначити, у яких розмірах повинні бути виписані платіжні 

документи на перерахування коштів. 

Задача 2.2. Вексель на суму 30 тис. грн. із строком платежу 1 травня 

поточного року взятий до обліку комерційним банком 1 лютого поточного 

року, облікова ставка банку 60% річних. Необхідно визначити суму дисконту та 

суму, яка буде видана банком власнику векселя. 

Задача 2.3 Розрахувати суму погашення векселя. Строк платежу «по 

пред’явленню, не раніше 15 грудня 2020 року”. Дата складення – 15 жовтня 

2009 року. Дата пред’явлення до платежу – 14 лютого 2010 року. Номінальна 

вартість 200000 грн. На номінальну вартість нараховуються проценти з 

розрахунку 30% річних. 

5. Дискусія:  

1. «Виявлення переваг та недоліків різних форм безготівкових 

розрахунків». 

6. Тести до теми  2: 

1. В кожен конкретний момент часу участь в господарському 

обороті беруть: 

1. активні гроші 

2. активно-пасивні гроші  

3. пасивні гроші 

4. пасивно-активні гроші 



2. На підставі договору між власником рахунку та банківською 

установою на визначений в договорі термін відкривається: 

1. бюджетний рахунок 

2. депозитний рахунок 

3. кредитний рахунок 

4. поточний рахунок 

3. Відокремлені підрозділи мають право відкривати субрахунки, 

якщо вони мають власний: 

1. баланс та є самостійним платником податків 

2. офіс, печатку 

3. зареєстровані в органах податкової служби 

4. штамп, герб 

4. На рахунках банку чи населення, виступаючи потенційним 

платіжним засобом знаходяться: 

1 активні гроші  

2 пасивні гроші 

3 розрахункові чеки 

4 пасивно-активні гроші 

5. За видачу готівки при умові не від звітування за попередні суми 

фінансова санкція накладається в розмірі: 

1. 25 мін.зарплат 

2. 25 н.м.д.г. 

3. 25% виданих під звіт сум 

4. 25% не повернених сум 

6. В разі не оприбуткування готівки в розмірі 5 тис.грн. фінансова 

санкція складе: 

1. 3 тис.грн. 

2. 10 тис.грн. 

3. 15 тис.грн. 

4. 25 тис.грн. 

7. Авансовий звіт подається після повернення з відрядження на 

протязі: 

1. 1 банківського дня  

2. 3 банківських днів 

3. 4 банківських днів 

4. 5 банківських днів 

8. Протягом 1 робочого дня підприємство може здійснювати 

розрахунки готівкою в сумі: 

1. 5 тис.грн. 

2. 10тис.грн. 

3. 15 тис.грн. 

4. 25 тис.грн. 

9. За перевищення встановлених лімітів залишків готівки в касі 

встановлюється фінансова санкція в розмірі: 

1. 25% понад лімітних сум; 



2. 100% понад лімітних сум; 

3. в двократному розмірі за кожен день перевищення; 

4. в трьох кратному розмірі за кожен день перевищення. 

10. Відкривається в банку і засвідчує надання підприємству позики: 

1. бюджетний рахунок 

2. депозитний рахунок 

3. кредитний рахунок 

4. розрахунковий рахунок 

Рекомендована література: 4, 5, 7, 13, 21, 25, 30 

 

ТЕМА 3. ГРОШОВІ НАДХОДЖЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

1. Опрацювати тезисно запитання:  

 характеристика та склад грошових надходжень підприємств; 

 доходи від операційної діяльності; 

 виручка від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг; 

 методи планування виручки від реалізації продукції; 

 формування валового  та чистого доходу; 

 грошові надходження від інвестиційної, фінансової та іншої звичайної  

діяльності підприємств; 

 методи планування прибутку; 

 види витрат підприємства та їх характеристика. 

2. Контрольні питання до теми: 

1. Дайте характеристику грошових надходжень та їх значення. 

2. Назвіть види грошових надходжень підприємств. 

3. Дайте характеристику виручки від реалізації продукції. 

4. Дайте характеристику цін на продукцію і факторів, що впливають, що 

на них впливають. 

5. Поясніть  порядок розподілу виручки від реалізації продукції. 

6. Дайте визначення  операційної, фінансової та інвестиційної діяльності. 

7. Дайте визначення  валового і чистого доходу підприємства. 

3. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Характеристика виручки від реалізації продукції. 

2. Доходи від фінансових операцій та іншої звичайної діяльності. 

4. Додаткові практичні завдання: 

Задача 3.1. Розрахувати чистий рух коштів внаслідок фінансової діяльності 

підприємства, якщо протягом року засновники довнесли до статутного фонду 

200 тис грн., в кінці року було отримано короткострокових банківських 

кредитів на суму 150 тис грн., виплачено дивідендів – 43,2 тис грн. 

Задача 3.2. Розрахувати чистий рух грошових коштів від операційної, 

фінансової та  інвестиційної діяльності, якщо: 

1. Річний прибуток від звичайної операційної діяльності до оподаткування 

становив 240 тис грн.  

2. Протягом року нараховано амортизації необоротних активів 180 тис грн.,  

3. Податок з поточного операційного прибутку сплачено в сумі 34,8 тис грн 



4. Протягом року засновники довнесли до статутного фонду 200 тис грн.,  

5. В кінці року було отримано короткострокових банківських кредитів на суму 

150 тис грн.,  

6. Виплачено дивідендів – 43,2 тис грн. 

7. Протягом року придбано основних засобів на суму 100 тис грн.,  

8. Придбано акцій на суму 10 тис грн. 

Задача 3.3. На основі приведених даних необхідно визначити суму валового 

доходу підприємства: 

1. За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис грн, продукція 

оподатковується ПДВ. 

2. Протягом звітного періоду було повернуто покупцями продукції на суму 25 

тис грн. 

3. Матеріальні витрати і амортизація складають 450 тис грн; заробітна плата 

складає 145 тис грн. 

Задача 3.4. На основі приведених даних необхідно визначити суму 

фінансових результатів: 

1. На поточний рахунок надійшло коштів за реалізовану продукцію у сумі 350 

тис. грн, у тому числі ПДВ і акцизний збір – 25 тис. грн; 

2. Підприємство отримало короткостроковий кредит у сумі 150 тис. грн і 

довгостроковий кредит у сумі 50 тис. грн; 

3. Отримано субсидій із державного бюджету для виконання державного 

замовлення 30 тис грн; 

4. Отримано дивідендів у сумі 10 тис. грн. 

Задача 3.5. Визначити доходи підприємства від фінансової діяльності: 

1. Фабрика планує придбати у травні акції на суму 8000 грн; по цих акціях 

очікується виплата дивідендів у розмірі 50% річних. 

2. Фабрика у жовтні планує вкласти у депозити тимчасово вільні кошти у 

розмірі 6000 грн на 2 місяці під 48% річних. 

3. Фабрика приймає участь у спільній діяльності іншого підприємства шляхом 

вкладання вільних коштів у статутний фонд спільного підприємства; частка 

фабрики у статутному фонді становить 20%. 

Спільне підприємство передбачає результати господарської діяльності: 

1. Очікуваний прибуток становить 20 тис грн; 

2. Передбачається розподіл між учасниками спільної діяльності 30% прибутку. 

5. Дискусія:  

1. «Обґрунтування методу визначення доходу від реалізації продукції 

підприємства за звітний період» 

2. «Обґрунтування факторів збільшення виручки від реалізації продукції та 

встановлення зовнішніх факторів, призводять до зменшення виручки від 

реалізації продукції підприємств». 

6. Тести до  теми 3: 

1. Затрати на виробництво включають: 

1. засоби праці, предмети праці та живу працю; 

2. засоби та предмети праці; 

3. предмети праці та живу працю; 



4. засоби праці та живу працю. 

2. Виробничу собівартість молока на залікову вагу перераховують, 

виходячи із наступних даних: 

1. виробничої собівартості, базової та фактичної жирності; 

2. виробничої собівартості і базової жирності; 

3. виробничої собівартості і фактичної жирності; 

4. повної собівартості, базової та фактичної жирності. 

3. Виробничу собівартість вовни на залікову вагу перераховують 

виходячи із наступних даних: 

1. кількості відвантаженої вовни та її залікової ваги; 

2. на основі залікової ваги вовни і виробничої собівартості; 

3. на основі відвантаженої кількості вовни; 

4. на основі залікової ваги. 

4. Витрати по реалізації не включають: 

1. затрати на утримання складів магазинів і яток; 

2. затрати на оплату праці осіб, що займаються збутом продукції; 

3. нестачі і втрати при псуванні, при транспортуванні продукції в межах 

норми; 

4. вартість тари поданої заготівельною організацією. 

5. Продаж продукції державі проводиться за: 

1. закупівельними цінами; 

2. договірними цінами; 

3. ринковими цінами; 

4. за собівартістю цінами. 

6. На реалізаційну ціну молока впливають наступні якісні показники: 

1. жирність молока; 

2. вгодованість; 

3. сортність молока; 

4. класність молока. 

7. На реалізаційну ціну м’яса впливають наступні якісні показники: 

1. вгодованість худоби; 

2. класність худоби; 

3. породистість худоби; 

4. продуктивність худоби. 

8. Виторг від реалізації це: 

1. перевищення грошових доходів над повною собівартістю; 

2. перевищення повної собівартості над грошовими доходами; 

3. сума грошових засобів, одержана від проданої продукції або наданих послуг; 

4. сума затрат на виробництво. 

9. Фінансові результати від реалізації продукції, робіт і послуг 

визначаються так: 

1. від виручки від реалізованої продукції відняти товарно-матеріальні затрати 

зв’язані з реалізацією цієї продукції; 

2. від виручки за реалізовану продукцію відняти її собівартість; 

3. виробнича собівартість плюс реалізаційні витрати; 



4. кількість реалізованої продукції помножити на реалізаційну ціну. 

10. Виробнича собівартість складається з: 

1. затрат на виробництво продукції; 

2. затрат на виробництво і реалізацію продукції; 

3. затрат на реалізацію продукції; 

4. затрат на виробництво і реалізацію продукції не відшкодованих покупцями. 

Рекомендована література: 1, 2, 4, 5, 7, 13, 21, 25, 30 

 

ТЕМА 4. ФОРМУВАННЯ І ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 економічний зміст прибутку та рентабельності, їх роль; 

 прибуток як результат фінансово-господарської діяльності 

підприємств; 

 прибуток від реалізації продукції та його розрахунок. Фактори, які 

впливають на формування прибутку від реалізації продукції; 

 методи розрахунку прибутку від реалізації продукції; 

 планування прибутку; 

 Економічні фактори, що впливають на розмір прибутку. 

 - розрахунок загального та чистого прибутку, їх розподіл та 

використання. 

2. Контрольні питання до теми: 

1. Розкрийте економічну сутність прибутку. 

2. Охарактеризуйте сутність та склад прибутку від операційної  та 

звичайної діяльності, фінансових операцій. 

3. Назвіть методи розрахунку прибутку від реалізації продукції. 

4. Дайте визначення й охарактеризуйте економічну сутність 

рентабельності. 

5. Охарактеризуйте зміст розподілу і використання прибутку. 

6. Охарактеризуйте зміст і напрями використання чистого та 

нерозподіленого  прибутку підприємства. 

3 Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Розподіл та використання прибутку підприємств. 

2. Доходи підприємств. 

3. Класифікація витрат. 

4.   Економічний зміст прибутку та рентабельності, їх роль. 

5. Виручка, її планування та використання. 

Рекомендована література:103 [100-102]; 105[97-102]. 

4. Додаткові практичні завдання: 

Задача 4.1. На основі приведених даних необхідно визначити суму 

валового доходу (валовий дохід-це грошовий вираз вартості знов створеної 

продукції) підприємства: 

1. За звітний період реалізовано продукції на суму 1680 тис грн, продукція 

оподатковується ПДВ. 



2. Протягом звітного періоду було повернуто покупцями продукції на суму 25 

тис. грн. 

3. Матеріальні витрати і амортизація складають 450 тис грн; заробітна плата 

складає 145 тис. грн. 

Задача 4.2. Визначити результат від звичайної діяльності до 

оподаткування, якщо: 

1. Підприємство вклало 10 тис. грн. на депозит на 3 місяці під 45% річних; 

2. Підприємство отримало короткостроковий кредит у банку на 6 місяців під 

35% річних у сумі 100 тис. грн.; 

3. Підприємство здійснило внесок до статутного капіталу товариства з 

обмеженою відповідальністю (40% капіталу), але це товариство у звітному 

періоді отримало збитки в сумі 30 тис. грн. 

4. Валовий прибуток – 300 тис. грн.; 

5. Доходи від операційної оренди – 3 тис. грн.( вже у валовому прибутку); 

6. Адміністративні витрати звітного періоду – 40 тис. грн.; 

7. Витрати на збут  –  24 тис. грн.; 

8. Інші операційні витрати (сумнівні борги) –1 тис. грн.; 

9. Податок на прибуток –15 тис. грн. 

Задача 4.3. На основі наведених даних визначити прибуток від 

реалізації продукції: 

 

тис грн 

Залишки нереалізованої готової продукції на початок планового 

кварталу 
170 

Рентабельність товарної продукції у звітному періоді 25% 

Обсяг товарної продукції у плановому кварталі у відпускних цінах 2550 

Заплановані витрати на 1 гривню товарної продукції 0,85 

Залишки нереалізованої готової продукції на кінець планового 

кварталу 
150 

Рентабельність товарної продукції у плановому періоді 30% 

5. Дискусія:  

1. «Наукові обґрунтування. основ податкової системи». 

 2. «Принципи побудови податкової системи».  

3. «Шляхи удосконалення податкової системи». 

6. Тести до теми 4: 

1. Прибуток від звичайної діяльності це: 

1. прибуток, отриманий від операційної діяльності, фінансових інвестицій та 

іншої діяльності; 

2. прибуток, отриманий від основної та іншої операційної діяльності; 

3. прибуток, отриманий від фінансових інвестицій; 

4. прибуток, отриманий від іншої звичайної діяльності. 

2. До прибутку від операційної діяльності не включається: 

1. прибуток від основної діяльності; 

2. прибуток від операційної діяльності; 

3. прибуток від реалізації оборотних активів і іноземної валюти; 



4. відшкодування збитків, спричинених стихійними лихами. 

3. Для обчислення рентабельності підприємства в цілому необхідно 

використати наступні показники: 

1. прибуток від операційної діяльності; 

2. собівартість реалізованої продукції; 

3. прибуток і собівартість; 

4. прибуток і загальна сума активів підприємства. 

4. До інших операційних доходів не відносяться: 

1. суми одержані від погашення раніше списаної дебіторської заборгованості 

по якій минув строк позовної давності; 

2. пені, штрафи, неустойки одержані підприємством; 

3. позитивні курсові різниці; 

4. суми сплачені при погашенні раніше списаної кредиторської заборгованості 

термін позовної давності по якій минув. 

5. До інших операційних витрат відносяться: 

1. суми одержані від погашення раніше списаної дебіторської заборгованості 

по якій минув строк позовної давності; 

2. пені, штрафи, неустойки одержані підприємством; 

3. позитивні курсові різниці; 

4. суми сплачені при погашенні раніше списаної кредиторської заборгованості 

термін позовної давності по якій минув. 

Рекомендована література: 1, 4, 5, 7, 13, 21, 25, 26, 29, 30 

 

ЗМ 2. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

ТЕМА 5. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 оподаткування прибутку підприємств; 

 плата за землю; 

 податок на нерухоме майно 

 місцеві податки і збори 

 податок на майно 

 збір за місця для паркування транспортних засобів 

 туристичний збір 

2. Практичні завдання: 

 проведення розрахунків по ПДВ; 

 розрахунок єдиного податку. 

3. Контрольні питання до теми: 

1. Дайте визначення системи оподаткування. Назвіть та охарактеризуйте 

принципи  та функції податків. 

2. ПДВ – сутність, значення, пільги, ставки, порядок обчислення та сплата. 

3. Акцизний податок – сутність, значення, пільги, ставки, порядок 

обчислення та сплата. 



4. Єдиний податок – сутність, значення, пільги, ставки, порядок обчислення 

та сплата. 

5. Охарактеризуйте  сутність та значення місцевих податків та зборів. 

6. Охарактеризуйте сутність і значення спрощеної системи оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва: умови переведення, визначення об’єкта 

оподаткування , ставки податку, терміни сплати. 

4. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Наукові обґрунтування основ податкової системи.  

2. Принципи побудови податкової системи.  

3. Основні податки,що сплачують підприємства. 

4.  Шляхи удосконалення податкової системи. 

5. Додаткові практичні завдання: 

Задача 5.1. На основі наведених даних необхідно визачити податок на 

прибуток: 

Показники тис грн 

виручка від реалізації продукції  280 

матеріальні витрати 150 

аванси, отримані від покупців 42 

витрати на утримання адміністрації підприємства 20 

сплачена наперед орендна плата 30 

перераховані постачальникам аванси 80 

дохід, отриманий по відсотках 15 

благодійний внесок дитячому будинку 2 

витрати на реалізацію продукції 20 

Задача 5.2. Визначити фінансовий результат від здійснення 

господарської операції, який має бути включено до валового доходу. Балансова 

вартість будівлі на початок звітного кварталу становить 232700 грн., будівлю 

реалізовано покупцям за 432700 грн.  

Задача 5.3. На основі наведених даних необхідно визначити суму податку 

на прибуток і суму податку, що підлягає сплаті до бюджету: 

 тис грн 

Оподатковуваний прибуток 568,8 

авансові платежі по податку на прибуток, внесені підприємством у 

звітному періоді 
90,5 

сума податку на прибуток, донарахована податковим органом за 

минулий звітний період 
15,2 

сума податку на сплачені дивіденди 12,0 

вартість торгових патентів, придбаних платником податку 8,4 

Задача 5.4. У ІV кварталі попереднього року підприємство відвантажило 

продукцію загальною вартістю 250 000 грн. Продукція оподатковується ПДВ. 



Крім того, отримано аванси за продукцію, належну до відвантаження у І 

кварталі звітного року в сумі 45 000 грн. (в тому числі ПДВ 20%). В ІV кварталі 

попереднього року підприємство здійснило наступні витрати: 

1. Нарахований ФОП становив 5000 грн. 

2. Витрати на придбання матеріалів становили 181000 грн. (без ПДВ). 

Балансова вартість комплектуючих виробів на початок звітного періоду 

становила 5400 грн., на кінець – 32000 грн. 

3. Витрати на придбання комп’ютерної техніки становили 8400 грн. 

(без ПДВ) 

4.  Витрати на оплату транспортних послуг сторонній організації 

становили 1800 грн. (з ПДВ) 

5. Амортизаційні відрахування офісної будівлі 1300 грн. 

6. Орендна плата за використання складового приміщення 780 грн. (з 

ПДВ). 

7. Витрати на придбання путівок на санаторно-курортне лікування для 

адміністративного персоналу  становили 3000 грн. (без ПДВ). 

8. Сума нарахованих податків та зборів у звітному періоді податків, 

зборів (податку з власників транспортних засобів, комунального податку) 2500 

грн. 

Питання: Визначте суму оподатковуваного прибутку підприємства та 

суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до бюджету ІV кварталі 

попереднього року . 

Задача 5.5. ТОВ «Час» в липні 20.. року відвантажило товарів покупцеві 

на загальну вартість 154000 грн. (в тому числі ПДВ). Отримані авансові платежі 

від покупців в липні 20.. року становили 15000 грн. (в тому чмслі ПДВ). 

В липні 20.. року було також заключено угоду по бартерній операції з 

ТОВ «Резон». По даній операції ТОВ «Резон» відвантажило ТОВ «Час» 

продукції на суму 10500 грн. (в тому числі ПДВ), зустрічні поставки ТОВ «Час» 

в липні 20.. року не здійснило. 

Тов «Час» в липні 20.. року було отримано продукції на загальну суму 

123000 грн. (в тому числі ПДВ). Оплата продукції було проведена в вересні 20.. 

року. Також ТОВ "Час" здійснено предоплату за придбання основних засобів 

ТОВ "Горн" в сумі 5900 грн.(в тому числі ПДВ), в тому числі невиробничого 

обладнання 1300 грн. Всі поставки підтверджено податковими накладними.  

У липні 20.. року ТОВ «Час» було повернуто товар від ЗАТ «УРК» на 

загальну суму 13000 грн. (в тому числі ПДВ), з відповідними  

підтверджуючими документами.  

Питання: визначте суму ПДВ, належну до сплати в бюджет. 

Задача 5.6. Мале підприємство у поточному році мало середньооблікову 

чисельність працюючих 10 чоловік. Обсяг виручки від реалізації продукції за 

рік склав 245 тис грн. Фактично сплачено єдиного податку у поточному році 

10,2 тис грн, ставка єдиного податку встановлена у розмірі 6%. На основі 

приведених даних необхідно визначити суму єдиного податку і суму податку, 

що підлягають сплаті до бюджету. 

 



6. Тести до теми 5: 

1. Платниками єдиного соціального внеску є: 

1. громадські організації і об’єднання громадян; 

2. державні підприємства,фізичні особи; 

3. суб’єкти підприємницької діяльності – фізичні та юридичні особи; 

4. суб’єкти підприємницької діяльності усіх форм власності, фізичні особи. 

2. Єдиний соціальний внесок нараховують на такі види винагороди: 

1. виплати пов’язані з ювілеями за багаторічну роботу; 

2. заробітна плата за дні роботи без винагороди за працю, яка перераховується 

в доброчинні фонди; 

3. заробітна плата; 

4. стипендії. 

3. Діючі ставки податку на додану вартість в Україні: 

1. Двадцять, тринадцять відсотків, сім; 

2. Двадцять, нуль, сім та чотирнадцять відсотків; 

3. Сімнадцять, чотирнадцять та нуль відсотків; 

4. п'ятнадцять та десять відсотків. 

4. Об’єктом оподаткування ПДВ в Україні за загальною ставкою є: 

1. оподатковуваний прибуток; 

2. вартість проданої продукції; 

3. вартість вивезеної з території України продукції; 

4. амортизаційні відрахування. 

5. Податок на додану вартість, акцизний збір, включають: 

1. до ціни продукції; 

2. до собівартості продукції; 

3. до результатів інвестиційної діяльності; 

4. до фінансових результатів. 

6. Юридичні особи відрахування єдиного соціального внеску 

відносяться: 

1. до ціни продукції; 

2. до собівартості продукції; 

3. на фінансові результати; 

4. до результатів інвестиційної діяльності. 

7. Податок на додану вартість на товари, відвантажені на експорт, 

нараховується за ставкою: 

1. 20 %; 

2.  за пільговою ставкою 10 %; 

3.  за нульовою ставкою; 

4.  не нараховується. 

8. Податковий кредит в системі оподаткування ПДВ - це: 

1. кредит, що надається банком для виконання податкових зобов'язань; 

2. кредит, що надається податковим органом у вигляді відстрочки виконання 

податкового зобов'язання; 

3. сума сплаченого (вхідного) ПДВ, на яку зменшуються податкові 

зобов'язання підприємства-платника ПДВ; 



4. різниця між ПДВ нарахованим в складі виручки від реалізації і сплаченим 

при придбанні матеріальних ресурсів. 

9. Підприємство зобов'язане зареєструватися як платник ПДВ у 

таких випадках: 

1. якщо кількість робітників перевищує 50 осіб; 

2. якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців 

перевищує 300 тис. грн; 

3. з дозволу Державної податкової адміністрації. 

4. якщо обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців 

перевищує 1200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

10. Юридичні особи відрахування єдиного соціального внеску 

відносяться: 

1. до ціни продукції; 

2. до собівартості продукції; 

3. на фінансові результати; 

4. до результатів інвестиційної діяльності. 

Рекомендована література: 4, 5, 7, 13, 21, 25, 30 

 

ТЕМА 6. ОБОРОТНІ АКТИВИ ТА  ЇХ ОРГАНІЗАЦІЯ НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ  

 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 нормування оборотних коштів в сільськогосподарських підприємствах;  

 способи прискорення оборотності оборотних коштів; 

 вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства. 

2. Контрольні питання до теми: 

1. Дайте визначення оборотних коштів. 

2. Дайте характеристику оборотних виробничих фондів підприємства. 

3. У чому полягає необхідність і сутність нормування оборотних коштів? 

4. Як розраховується потреба в оборотних коштах прямим та економічним 

методом?  

5. Поясніть необхідність залучення підприємствами банківських кредитів 

для формування оборотних коштів. 

3. Підготувати повідомлення на одну із тем: 

1. Показники використання оборотних коштів. 

2. Способи прискорення оборотності оборотних коштів. 

3. Визначення наявності власних оборотних коштів. 

4. Аналіз ефективності використання оборотних активів. 

4. Додаткові практичні завдання: 

Задача 6.1. На основі наведених даних необхідно визначити норматив 

оборотних коштів за незавершеним виробництвом: 

1. випуск товарної продукції у плановому кварталі за виробничою 

собівартістю складе 4500 тис грн; 

2. тривалість виробничого циклу – 20 днів; 



3. виробнича собівартість одиниці продукції – 3200 грн, у тому числі 

вартість матеріалів при запуску у виробництво – 1580 грн, вартість наступних 

витрат – 1620 грн. 

Задача 6.2. На підставі наведених даних необхідно визначити 

оборотність оборотних коштів і суму їх вивільнення або додаткового залучення 

до обороту (тис грн): 

1.   обсяг реалізації продукції за квартал: 

 за планом – 6480; фактично – 7130 

2. середні залишки оборотних коштів: 

 за планом – 320; фактично – 340 

Задача 6.3. На основі наведених даних необхідно визначити суму 

приросту нормативу оборотних активів та джерела його фінансування: 

 тис грн. 

норматив оборотних активів підприємства на початок 

планового періоду 
275 

фактична наявність власних оборотних коштів на початок 

планового періоду 
280 

норматив оборотних активів на кінець планового періоду 285 

приріст стійких пасивів у плановому періоді 5 

прибуток, що залишається у розпорядженні підприємства 10 

5. Дискусія: 

1.  «Проблеми залучення позикового капіталу підприємствами різних 

організаційно-правових форм господарювання у ринковій економіці та шляхи 

їх вирішення». 

6. Тести до теми 6: 

1. За джерелами формування оборотні кошти поділяються на… 

1. активні та пасивні; 

2. власні й прирівняні до них; 

3. нормовані та ненормовані; 

4. безоплатно одержані. 

2. Перевищення фактичної наявності власних оборотних коштів над 

потребою  це… 

1. надлишок власних оборотних коштів; 

2. брак власних оборотних коштів; 

3. фактична наявність оборотних коштів; 

4. абсолютне вивільнення оборотних коштів 

3. Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через: 

1. нормування; 

2. норму; 

3. одноденні витрати; 

4. тривалість виробничого циклу. 

4. До незавершеного виробництва в тваринництві належить: 

1. витрати на зяблеву оранку; 



2. готова продукція тваринництва. 

3. запаси меду у вуликах; 

4. тара та пакувальні матеріали; 

5. Норматив власних оборотних засобів на медикаменти 

визначається виходячи із: 

1. із вартості річної планової потреби; 

2. із норми запасу в місяцях; 

3. кількості центнерів і вартості одиниці; 

4. річної планової потреби і норми запасу в місяцях. 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 13, 14, 16, 21, 25, 30 

 

ТЕМА 7. КРЕДИТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  

 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 погашення банківського кредиту; 

 лізингове кредитування. 

 кредитування малих та середніх підприємств. 

 кредит під облік векселів; 

 факторингові послуги; 

 кредитування малих підприємств.  

2. Контрольні питання до теми: 

1. Які основні об’єкти короткострокового та довгострокового 

кредитування на підприємстві. 

2. Дайте визначення кредиту його функцій та видів. 

3. Що являє собою кредитна лінія та овердрафт. 

4. Які принципи банківського кредитування на підприємстві ? 

5. Чим відрізняється банківський кредит від комерційного, які існують 

види комерційного кредиту. 

6. Які основні вимоги до суб’єктів підприємницької діяльності для 

відкриття їм кредитних ліній. 

 

3. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Комерційне кредитування підприємств. 

2. Лізингове кредитування підприємств. 

3. Банківський кредит , його види, форма видачі, принципи та об’єкти 

кредитування. 

4. Кредит під облік векселів. 

5. Факторингові послуги. 

6. Кредитування малих підприємств. 

5. Додаткові практичні завдання: 

Задача 7.1. На плановий період підприємству необхідно мати фінансових 

ресурсів для придбання оборотних коштів на суму 250 тис грн. Фактична 

наявність власних коштів на початок планового періоду складає 150 тис грн. 

Від фінансової діяльності надійде 30 тис грн. У плановому періоді підлягає 



поверненню раніше отриманий кредит у сумі 70 тис грн. На основі наведених 

вище даних необхідно визначити потребу у кредитних ресурсах на плановий 

період. 

Задача 7.2. Підприємство 1 червня поточного року отримало кредит на 

суму 120 тис грн строком на 4 місяці під 20% річних. У кредитному договорі 

передбачається щомісячне погашення кредиту рівними частинами та пеня за 

несвоєчасне повернення кредиту у розмірі 0,5% від простроченої суми кредиту 

за кожний день прострочки. Залишок кредиту у сумі 30 тис грн було повернено 

комерційному банку 15 жовтня поточного року. Необхідно визначити суму 

коштів, яку поверне підприємство банку по закінченню строку кредитування. 

Задача 7.3. На основі наведених даних необхідно визначити плату за 

факторингові послуги:  

1. комерційний банк викупив рахунки фактури у підприємства на суму 150 тис 

грн; плата за кредит визначена у розмірі 30% річних; 

2. середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцями складає 20 

днів; 

3. комісійна винагорода за факторингове обслуговування 5%. 

Задача 7.4. Підприємство отримало кредит у розмірі 100 тис грн з 1 

лютого поточного року строком на 5 місяців під 60% річних. З 1 квітня 

поточного року процентна ставка знизилася на 15%, а з 15 травня процентна 

ставка склала 40%. У кредитному договорі передбачається щомісячне 

погашення кредиту рівними частинами. Необхідно визначити суму коштів, яка 

буде повернена підприємством комерційному банку по закінченню строку 

користування кредиту. 

6. Дискусія: 

1. «Проблеми залучення позикового капіталу підприємствами різних 

організаційно-правових форм господарювання у ринковій економіці та шляхи 

їх вирішення». 

6. Тести до теми 7: 

1. Короткотермінове кредитування сільськогосподарських 

підприємств зумовлене такими факторами: 

1. велика тривалість виробничого циклу; 

2. вплив природно-кліматичних умов на виробництво сільськогосподарської 

продукції; 

3. сезонний характер виробництва і велика тривалість виробничого циклу; 

4. сезонний характер виробництва. 

2. Комерційний кредит це: 

1. будь-який кредит; 

2. кредит наданий комерційним банком; 

3. кредит наданий комерційному підприємству; 

4. кредит продавця покупцю у вигляді відстрочки платежу. 

3. Іпотека це: 

1. забезпечення повернення кредиту у вигляді застави нерухомого майна; 

2. забезпечення повернення кредиту у вигляді застави товарних запасів; 

3. забезпечення повернення кредиту у вигляді застави шляхових документів; 



4. забезпечення повернення кредиту у вигляді поруки третьої особи. 

4. Кредитоздатність це: 

1. здатність кредитора в визначений строк розрахуватися зі своїми клієнтами; 

2. здатність кредитора надати в повному обсязі кредит; 

3. здатність позичальника у визначений термін повністю розрахуватися по 

своїх боргових зобов‘язаннях; 

4. не має правильної відповіді. 

5. Кредитоздатність підприємства визначається: 

1. шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі балансу підприємства; 

2. шляхом визначення певних коефіцієнтів на основі плану економічного і 

соціального розвитку; 

3. шляхом визначення фінансових результатів; 

4. шляхом проведення калькуляції продукції. 

6. Цільове використання кредиту контролює: 

1. комерційний банк; 

2. контрольно-ревізійне управління; 

3. НБУ; 

4. податкова адміністрація. 

7. Факторинг – це: 

1. діяльність комерційного банку за дорученням; 

2. здача в оренду на тривалий строк предметів довгострокового користування; 

3. купівля банком у клієнта права на вимогу боргу; 

4. посередництво в одержанні клієнтом боргу. 

8. Консорціумний кредит – це: 

1. кредит, що надається банком суб'єкту господарювання за умови, що вони 

обидва є членами того самого об'єднання (консорціуму); 

2. кредит, що надається великим об'єднанням підприємств для здійснення 

господарської діяльності; 

3. кредит, що надається об'єднанням банків суб'єктам господарської діяльності; 

4. усі відповіді правильні. 

9. Комерційним банкам розміри відсоткових ставок при видачі 

кредиту встановлює? 

1. Верховна Рада України; 

2. Комерційні банки самостійно; 

3. Національний банк України; 

4. Позичальники, виходячи зі своїх інтересів. 

10. Кредитор – це: 

1. сторона кредитних відносин, що контролює кредитні відносини; 

2. сторона кредитних відносин, що надає кошти у тимчасове користування; 

3. сторона кредитних відносин, що одержує кошти у тимчасове користування; 

4. суб’єкт кредитних відносин, що виконує роль посередника за надання 

кредиту. 

Рекомендована література: 3, 4, 5, 6, 7, 13, 21, 22, 25, 27,30 

 



ТЕМА 8. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 порядок фінансування капітальних вкладень; 

 методики оцінки основних засобів; 

 амортизація. Застосування прискореної амортизації;  

 характеристика капітальних вкладень на відтворення основних засобів; 

 джерела фінансування ремонту основних засобів; 

 визначення ефективності використання основних засобів. 

2. Контрольні питання до теми: 

1. Дайте характеристику складу та структури основних фондів. 

2. Характеристика методів нарахування амортизації. 

3. Охарактеризуйте склад та структуру капітальних вкладень 

підприємств. 

4. Які джерела фінансування капітальних вкладень підприємств ? 

3. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Фінансування витрат на поліпшення основних засобів. 

2. Джерела та порядок фінансування капітальних вкладень. 

4. Додаткові практичні завдання: 

 Задача 8.1.  Розрахувати за квартал амортизаційні відрахування на  

основні фонди виробничого підприємства за такими даними. Балансова вартість 

основних фондів підприємства на початок кварталу складає: 

1. Будівля офісу – 150800грн.;  Будівля цеху – 162700грн.; 

2. Будівля складу – 47300 грн.;Житловий будинок – 632900 грн.; 

3. Передавальні пристрої – 93780 грн. 

Задача 8.2. Підприємство у звітному кварталі здійснило такі види 

ремонту основних фондів: поточний ремонт на суму – 78 тис грн; середній 

ремонт на суму – 210,0 тис грн; капітальний ремонт – 300 тис грн; 

реконструкція і технічне переоснащення основних фондів – 450 тис грн. 

Балансова вартість основних фондів на початок звітного року склала 12750 тис. 

грн. На основі приведених даних необхідно визначити джерела фінансування 

ремонту та оновлення основних засобів. 

5. Тести до теми 8: 

1. Тимчасово виведені з експлуатації основні засоби піддаються… 

1. тільки моральному зносу; 

2. тільки фізичному зносу; 

3. зносу під дією сил природи, а також моральному старінню; 

4. не піддаються зносу взагалі. 

2. Плановий річний обсяг капітальних вкладень виражається: 

1. в кошторисних вартостях; 

2. в техніко-економічних обґрунтуваннях; 

3. вартості будівельно-монтажних робіт; 

4. лімітах капітальних вкладень. 



3. Ліміт капітальних вкладень на перехідне будівництво 

визначається: 

1. в сумі введених в дію в звітному році основних засобів; 

2. в сумі кошторисної вартості; 

3. в сумі нормативу від кошторисної вартості; 

4. як різниця між кошторисною вартістю та вартістю проведених робіт в 

попередній період. 

4. Норматив власних оборотних засобів у будівництві визначається: 

1. в сумі ліміту капітальних вкладень на плановий рік; 

2. в сумі наявних оборотних засобів в господарстві; 

3. як добуток кошторисної вартості будівництва на норму оборотних засобів; 

4. як добуток ліміту капітальних вкладень на плановий рік та норми оборотних 

засобів. 

5. Розмір прибутку у будівництві, що здійснюється господарським 

способом визначається: 

1. в розмірі економії матеріалів, досягнутої в процесі будівництва; 

2. в розмірі зменшення вартості машин і обладнання; 

3. в розмірі зменшення цін на обладнання, що входить в кошторис 

будівництва; 

4. в розмірі рівня рентабельності закладеного підрядною організацією в 

проектно-кошторисній документації. 

6. Виручка від ліквідації основних засобів визначається: 

1. на основі вибуття основних засобів в плановому році; 

2. на основі середніх фактичних даних про вибуття основних в т. ч. худоби  за 

попередні три роки та вибуття їх в плановому році; 

3. на основі середніх фактичних даних про вибуття основних засобів за 

попередні три роки та вибуття їх в плановому році; 

4. на основі середніх фактичних даних про вибуття основних засобів за 

попередні три роки. 

Рекомендована література: 3, 4, 5, 7, 13, 21, 25, 30 

 

ЗМ 3. ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА ТА ФАКТОРИ, ЩО 

НА НЬОГО ВПЛИВАЮТЬ  

ТЕМА 9. ОЦІНКА ФІНАНСОВГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 зміст та завдання фінансового стану підприємств, його показники та 

методика їх розрахунку; 

 оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства; 

 платоспроможність, її показники та методика їх розрахунку; 

 фінансова стійкість підприємства, її показники та їх розрахунок; 

 методика аналізу кредитоспроможності підприємства та комплексна 

оцінка фінансового стану. 

2. Контрольні питання до теми: 



1. Які принципи класифікації показників оцінки фінансового стану 

підприємства за різними ознаками та яка їхня економічна сутність ? 

2. Який порядок розрахунку та методи оцінювання показників 

рентабельності підприємства. 

3. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

2. Оцінка фінансової стійкості та майнового стану підприємства. 

3. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.  

4. Деталізований аналіз фінансового стану підприємства.  

5. Показники фінансового стану підприємства.  

6. Міжнародний досвід проведення фінансового аналізу. 

4. Додаткові практичні завдання: 

Задача 9.1. На основі наведених даних необхідно визначити коефіцієнти 

ліквідності, коефіцієнт фінансової незалежності, коефіцієнт заборгованості. 

Використовуючи розраховані коефіцієнти необхідно зробити висновки щодо 

фінансового стану підприємства. 

Баланс підприємства має такий спрощений вигляд: 

 тис грн 

залишки грошових коштів у касі 10 

ринкові цінні папери 15 

кредиторська заборгованість 70 

короткострокові кредити банку 30 

дебіторська заборгованість 65 

виробничі запаси 80 

будівлі і споруди 250 

інші короткострокові зобов`язання 20 

нематеріальні активи 20 

резервний фонд 120 

додатковий вкладений капітал 130 

інші основні засоби 50 

нерозподілений прибуток 30 

статутний капітал 270 

залишки грошових коштів на поточному рахунку підприємства 15 

інший додатковий капітал 25 

інші оборотні активи 40 

готова продукція на складі 105 

незавершене виробництво 70 

довгострокові кредити банка 50 



Задача 9.2. У балансі підприємства відображені такі дані. 

 тис грн. 

 
на початок 

року 

на кінець 

року 

виробничі запаси 35 46 

готова продукція 15 20 

незавершене виробництво 12 10 

грошові кошти на розрахунковому рахунку 29 30 

короткострокові кредити банку 47 58 

кредиторська заборгованість 72 87 

заборгованість по заробітній платі 75 105 

заборгованість бюджету і позабюджетним 

фондам 
94 98 

дебіторська заборгованість 83 92 

інші оборотні активи 17 14 

На основі приведених даних необхідно визначити коефіцієнти ліквідності і 

дати характеристику платоспроможності підприємства. 

5. Тести до теми 9: 

1. Фінансовому ризику втрат у зв'язку з несумлінністю партнерів 

підлягають: 

1. грошові кошти, що вкладені в обладнання; 

2. грошові кошти, що вкладені в будівельний об'єкт; 

3. грошові кошти, що вкладені в транспортні засоби; 

4. грошові кошти, що вкладені в дебіторську заборгованість. 

2. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів розраховується як: 

1. відношення власних оборотних коштів до загальної суми власного капіталу; 

2. відношення виробничої собівартості до величини виробничих запасів; 

3. відношення виручки від реалізації готової продукції до середньорічної 

вартості оборотних активів; 

4. відношення вартості оборотних коштів до виробничої собівартості. 

3. Коефіцієнт автономії  визначається як: 

1. співвідношення загальної суми зобов'язань до власного капіталу за 

балансом; 

2. співвідношення прибутку до власного капіталу за балансом; 

3. співвідношення акціонерного капіталу до підсумку балансу; 

4. співвідношення власного капіталу до підсумку балансу. 

4. Коефіцієнт загальної ліквідності (коефіцієнт покриття) 

визначається, як: 

1. співвідношення загальної суми зобов'язань до власного капіталу за 

балансом; 

2. співвідношення загальної суми зобов'язань до підсумку балансу; 



3. співвідношення поточних зобов'язань до підсумку балансу; 

4. співвідношення оборотних активів за балансом до поточних зобов'язань за 

балансом. 

Рекомендована література: 4, 5, 7, 13, 21, 25, 30 

 

ТЕМА 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 фінансова стратегія підприємства; 

 бюджетування в системі оперативного фінансового планування; 

 методичні підходи до планування виручки від реалізації продукції 

підприємства.  

 обґрунтування необхідності оперативного фінансового планування на 

підприємствах та характеристика основних оперативних фінансових планів. 

2. Підготувати реферат на одну із тем: 

1. Контролінг. 

2. Місце бюджетування в системі фінансового планування на 

підприємстві . 

3. Сутність оперативного і поточного  фінансового планування, їх 

відмінність. 

3.Додаткові практичні завдання: 

Задача 10.1. На основі наведених даних необхідно скласти платіжний 

календар підприємства на декаду: 

 тис грн 

витрати на невідкладні потреби 2,0 

виручка від реалізації 128,0 

сплата процентів за кредит 12,0 

сплата рахунків постачальників 32,0 

надходження простроченої дебіторської заборгованості 9,0 

сплата податків до бюджету 22,0 

виплата заробітної плати 85,0 

надходження короткострокового кредиту 75,0 

виручка від реалізації зайвих основних фондів 25,0 

залишки грошових коштів у касі і на розрахунковому рахунку 18,0 

інші витрати 20,0 

прострочена кредиторська заборгованість 23,0 

погашення короткострокового кредиту 75,0 

інші надходження коштів 16,0 

Задача 10.2. На основі наведених даних складіть баланс руху грошових 

коштів у таблиці: 

 тис грн 



 Січень Лютий Березень 

залишок грошових коштів на початок 

планового періоду 
18 10 10 

надходження грошових коштів у плановому 

періоді 
250 100 80 

передбачено використання грошових коштів у 

плановому періоді 
240 120 110 

чисті грошові надходження    

залишок або дефіцит грошових коштів    

5. Тести до теми 10: 

1. Характеристикою стабільності фінансового стану підприємства є:  

1. фінансова структура; 

2. фінансова гнучкість; 

3. фінансова стійкість; 

4. фінансова активність. 

2. Система умов, що визначає здатність підприємства залучати позикові 

кошти: 

1. оборотність; 

2. кредитоспроможність; 

3. платоспроможність; 

4. ліквідність. 

3. Основними завданнями аналізу фінансового стану є... 

1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства. 

2. Аналіз бухгалтерської звітності. 

3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, прибутковості 

та ефективності використання майна підприємства.  

4. Планування фінансової діяльності підприємства. 

4. Показник маневреності власного капіталу належить до такої групи 

показників: 

1. Прибутковості. 

2. Фінансової стійкості. 

3. Ліквідності. 

4. Ділової активності підприємства. 

5. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення: 

1. Власний капітал/Валюта балансу, 

2. Продаж/Матеріальні запаси, 

3. Власні оборотні кошти/Майно підприємства, 

4. Поточні пасиви/Зобов'язання перед акціонерами. 

Рекомендована література: 4, 5, 7, 13, 21, 22, 25, 28, 29,30 

 

 

 



ТЕМА 11. ФІНАНСОВА САНАЦІЯ ТА БАНКРУТСТВО 

ПІДПРИЄМСТВА 

1. Опрацювати тезисно запитання: 

 приховане, фіктивне та навмисне банкрутство; 

 санаційна спроможність підприємства та її оцінка; 

 реструктуризація підприємства. 

2. Підготувати реферат на тему: 

1. Сутність банкрутства підприємств і його санація.  

2. Стан економіки та підприємств України.  

3. Критерії банкрутства підприємств.  

4. Проблеми фінансового оздоровлення підприємств.  

5. Сучасні методики визначення ймовірності банкрутства підприємства.  

6. Фінансова санація підприємства та можливості її здійснення.  

7. Механізм санації підприємств України.  

8. Оцінка вартості бізнесу. 

3. Додаткові практичні завдання: 

Задача 11.1. На основі наведених даних необхідно визначити можливість 

банкрутства підприємства: 

 тис грн 

валовий прибуток 580 

виручка від реалізації 6200 

статутний капітал 3400 

реінвестований прибуток 160 

додатковий вкладений капітал 130 

нерозподілений прибуток 125 

дебіторська заборгованість 2300 

виробничі запаси 330 

запаси готової продукції 45 

незавершене виробництво 180 

інші оборотні активи 25 

грошові кошти 92 

резервний капітал 72 

кредиторська заборгованість 3950 

необоротні активи 4700 

4. Тести до теми 11: 

1. Неплатоспроможність проявляється в неспроможності суб’єкта 

підприємницької діяльності: 

1. виконати сплату грошових зобов’язань перед кредиторами через 

недостатність в нього грошових коштів; 



2. виконати після настання встановленого терміну сплату грошових 

зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, своїми працівниками через 

недостатність в нього активів у ліквідній формі; 

3. негайно погасити всі зобов’язання перед кредиторами, бюджетом, своїми 

працівниками за рахунок наявних грошових коштів і кредитів.  

4. фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей 

його впливу на організацію відповідних фінансових відносин; 

2. Фінансова криза – це: 

1. фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей 

його впливу на організацію відповідних фінансових відносин; 

2. неспроможність суб’єкта господарювання задовольнити у встановленому 

порядку виконання  грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, 

своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі; 

3. визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не 

інакше як через застосування ліквідаційної процедури.  

4. система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які 

здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його 

ліквідації; 

3. Банкрутство – це: 

1. фаза розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостей 

його впливу на організацію відповідних фінансових відносин; 

2. неспроможність суб’єкта господарювання задовольнити у встановленому 

порядку виконання  грошових зобов’язань перед кредиторами, бюджетом, 

своїми працівниками через недостатність в нього активів у ліквідній формі; 

3. визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою 

платоспроможність і задовольнити визнані судом вимоги кредиторів не 

інакше як через застосування ліквідаційної процедури.  

4. система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які 

здійснюються власником підприємства-боржника з метою запобігання його 

ліквідації; 

4. Санація  трактується як: 

1. покриття поточних збитків і збереження ліквідності і платоспроможності 

підприємства; 

2. оздоровлення фінансового стану підприємства; 

3. можливість подолання фінансової кризи шляхом проведення санаційного 

аудиту.  

4. забезпечення його життєдіяльності в довгостроковому періоді. 

5. Санація підприємства в судовому порядку – це:  

1. система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які 

здійснюються судовими органами з метою запобігання його ліквідації; 

2. система заходів для відновлення платоспроможності підприємства, які 

здійснюються судовими органами в процесі провадження справи про 

банкрутство; 



3. відновлення платоспроможності підприємства шляхом укладання судовими 

органами мирової угоди між підприємством-боржником та його 

кредиторами; 

4. відновлення платоспроможності підприємства шляхом розпорядження 

майном підприємства судовими органами.  

Рекомендована література: 4, 5, 7, 13, 21, 22, 25, 28, 29,30 

 

ПІДГОТОВКА І ПРЕЗЕНТАЦІЯ РЕФЕРАТУ 

Написання реферату дає можливість студенту навчитися самостійно вести 

пошук та опрацювання інформаційних джерел, систематизувати та 

узагальнювати матеріали, виявляти проблеми, дискусійні питання, проводити 

аналіз, вносити пропозиції, робити висновки. Представлення реферату на 

занятті дозволяє студенту сформувати навички виступу перед аудиторією, 

аргументування і відстоювання власної точки зору, вміння відповідати на 

питання. 

Етапи підготовки реферату: 

1. Студент самостійно обирає 

тему реферату з визначеної 

проблематики, а також може 

запропонувати свою тему. Вибір 

теми реферату, а також термінів 

його представлення узгоджується з 

викладачем. 

2. Первинне дослідження 

інформаційних джерел. 

3. Самостійне розроблення 

плану реферату. 

4. Отримання консультаційної 

допомоги викладача. 

5. Безпосередня робота над 

написанням реферату. 

6. Представлення реферату та 

його обговорення в групі. 

Оформлення реферату: 

Текст реферату має бути набраний на комп'ютері (шрифт 14, інтервал – 

1,5, поля – по 2 см (з правої сторони – 1,5 см)). Загальний обсяг – не більше 8-

10 сторінок. Текст роботи слід розміщувати на одній сторінці стандартного 

аркуша А4. Номери сторінок проставляються у верхньому правому кутку або 

посередині сторінки зверху чи знизу. Титульний аркуш вважається першою 

сторінкою.  

Літературні джерела студент підбирає самостійно. Роботу з літературою 

потрібно починати зі складання повного списку книг, статей, нормативних 

документів з обов'язковим посиланням на джерело. Для підготовки реферату 

рекомендується використовувати каталог періодичних видань, довідників і 

нормативних матеріалів. Найбільша кількість публікацій з фінансових питань 

міститься в журналах «Фінанси України», «Економіка України», «Фінансова 

тема», «Економічний часопис», а також у газетах «Голос України», «Урядовий 

кур'єр», «Бізнес», «Галицькі контракти» та ін. Законодавчі акти публікуються у 

«Відомостях Верховної Ради України», «Офіційному віснику України» та 

інших періодичних виданнях. 

Зміст роботи треба викладати стисло, лаконічно, не припускаючи 

повторень та непотрібних відступів від теми. В кінці реферату оформляють 

список використаної літератури. Презентація реферату проходить на занятті, де 



 

розглядається дана тема. Доповідь за темі реферату не повинна перевищувати 

10 хвилин. 

Контроль якості підготовки студентом реферату відбувається під час його 

представлення та обговорення в аудиторії на занятті. 

Написання чи друкування тексту повинно бути на аркуші лише з одного 

боку. Для того, щоб написати змістовну доповідь чи реферат, кожен студент 

повинен глибоко опрацювати джерела, ґрунтовно вивчити літературу: наукові 

монографії чи статті з обраної теми. При роботі над літературою необхідно 

законспектувати її, виписати окремі цитати, дати. При написанні рефератів 

можливе використання лише названої історичної та наукової літератури, а не 

підручників чи навчально-методичних посібників. У тексті реферату 

обов’язковими повинні бути посилання на використані джерела та літературу. 

У вступній частині реферату необхідно обґрунтувати актуальність теми, дати 

короткий огляд проблеми та визначити мету наукової роботи. 

При написанні реферату необхідно подбати про логіку викладу матеріалу 

в тексті. Викладач встановлює для кожного студента індивідуально термін 

підготовки доповіді чи реферату, перевіряє написаний текст та рецензує його. 

Виступ студента з доповіддю на семінарі розрахований на 10–15 хвилин. 

Практикується також рецензування рефератів з боку інших студентів. Слід 

підкреслити, що при диференційованому підході в оцінці реферату викладач 

враховує не лише якість змісту написаного тексту, але й весь хід його захисту 

студентом на семінарі. Тому автор доповіді повинен вільно володіти 

опрацьованим матеріалом, дати відповіді на додаткові запитання викладача та 

студентів, показати вміння науково аргументувати свої власні міркування, 

обґрунтувати висновки у висвітленій темі. 

 

Додатковий перелік рекомендованих питань для написання реферату по 

опрацьованих темах: 

ТЕМА 1. Основи фінансів підприємства 

1.1. Роль фінансів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин. 

1.2. Розподіл прибутку – кінцевий етап у реалізації розподільчої функції 

фінансів підприємств. 

1.3. Причини впровадження і форми державного регулювання  формування і 

розподілу фінансових ресурсів підприємств. 

ТЕМА 2. Організація розрахунків підприємства 

2.1. Розкрити особливості застосування будь-якої вибраної форми 

розрахунків між суб’єктами господарювання. Визначити її переваги, недоліки а 

також причини недостатнього застосування. (чек, акредитив, вексель). 

2.2. Розкрити сутність і причини кризи платоспроможності підприємств на 

початку 90-х років, вжиті заходи щодо  її подолання. 

2.3. Причини введення календарної черговості платежів з розрахунків 

підприємств. 

2.4. Дебіторська і кредиторська заборгованість, причини виникнення та 

шляхи зменшення. 

 



 

ТЕМА 3. Грошові надходження підприємства 

3.1. Порядок визначення доходу за бухгалтерським та податковим обліком. 

3.2. Сутність показника Cash-flow, методи його розрахунку. Причини за  

якими вважається що цей показник відображає більшу ефективність 

операційної діяльності ніж чистий прибуток. 

3.3. Склад і сутність доходів від фінансових операцій. 

3.4. Склад і сутність доходів від інвестиційної діяльності. 

ТЕМА 4. Формування і використання прибутку підприємства 

4.1. Відмінність у визначенні прибутку в податковому та бухгалтерському 

обліку.  . 

4.2. Напрямки використання прибутку підприємства. 

4.3. Порядок формування прибутку від фінансових операцій. 

ТЕМА 5.  Оподаткування підприємства 

5.1. Недоліки оподаткування підприємств в Україні та причини що їх 

зумовлюють. 

5.2. Місце оподаткування прибутку підприємств у підсистемі 

оподаткування суб’єктів господарювання. 

5.3. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні  і шляхи 

його вдосконалення  ( із врахуванням  зарубіжного досвіду). 

5.4. Сфера застосування і особливості  визначення  податку  на прибуток 

різних суб’єктів господарювання відповідно  до чинного законодавства   

України. 

5.5. Поняття і розрахунок валового доходу суб’єкта господарювання. 

5.6. Порядок і особливості  визначення амортизаційних  відрахувань з 

метою  обчислення оподаткованого прибутку. 

5.7. Порядок оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування 

прибутку підприємств. 

5.8. Економічна сутність непрямих податків і їх вплив на діяльність 

суб’єктів підприємницької діяльності  в Україні. 

5.9. Сутність та порядок розрахунку податкового кредиту, його 

формування та відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності.  

ТЕМА 6.  Оборотні активи та  їх організація на підприємствах 

6.1. Нормування оборотних коштів,  його мета та  ефективність. 

6.2.Наслідки та причини нестачі власних оборотних коштів для діяльності 

підприємства. 

ТЕМА 7. Кредитування підприємства  

7.1. Сутність акцептного і  авального кредиту і їх спільні риси. 

7.2. Сутність контокорентного кредитування. Його відмінності від 

овердрафту. 

7.3. Сутність факторингу. Види факторингових операцій. 

7.4. Сутність, особливості  і відмінності банківського, комерційного і 

лізингового  кредитування. 

7.5. Особливість отримання кредитів за кредитною лінією. Види кредитних 

ліній. 



 

7.6. Особливості кредитування  малих підприємств  комерційними банками  

України. 

7.7. Порядок і умови отримання іноземних кредитів  під державні гарантії. 

ТЕМА 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

8.1. Сутність основних засобів відповідно до П(С)БО. 

8.2. Сутність факторів які впливають на термін корисного використання 

об’єктів основних засобів. 

8.3. Методи нарахування амортизаційних відрахувань та  їх сутність. 

8.4. Основні функції амортизаційних відрахувань і їх зміст. 

8.5. Розкрийте основні напрями впливу амортизаційних відрахувань на 

господарську діяльність підприємства. 

8.6. Основні підходи до оцінки вартості основних засобів. 

8.7. Умови здійснення індексації  балансової вартості  груп  основних засобів 

у податковому обліку та їх переоцінка за національними стандартами 

бухгалтерського обліку. 

8.8.Капітальні інвестиції та їх роль в розвитку підприємницьких структур. 

8.9. Види ремонту основних засобів і джерела їх фінансування. 

ТЕМА 9. Оцінка фінансового стану підприємства 

9.1. Необхідність, практичне  значення і завдання оцінки фінансового стану 

підприємства. 

9.2. Форми і методи фінансового аналізу, їх характеристика. 

9.3. Вертикальний аналіз  і його роль в процесі оцінки майнового стану 

підприємства. 

9.4. Сутність фінансової стійкості підприємства. Рівні  фінансової стійкості 

згідно методики визначення забезпеченості запасів і витрат джерелами їх 

формування. 

9.5. Сутність факторного аналізу прибутку і рентабельності  підприємства. 

9.6. Сутність та значення однофакторного дискримінантного аналізу. 

9.7. Особливості аналізу фінансової стійкості підприємств різних напрямів 

економічної діяльності. Резерви зміцнення фінансової стійкості підприємства. 

ТЕМА 10. Фінансове планування на підприємствах 

10.1. Сутність фінансової  стратегії підприємства, етапи її формування і їх 

характеристика. 

10.2. Порівняльна оцінка фінансового прогнозування та фінансового 

планування на підприємстві. 

10.3. Сутність оперативного і поточного  фінансового планування, їх 

відмінність. 

10.4. Значення оцінки показників  діяльності  підприємства для фінансового 

планування. 

 

ТЕМА 11. Фінансова санація та банкрутство підприємства 

11.1.  Економічна сутність фінансової санації підприємства і мета її 

проведення. 

11.2.  Критерії оцінки ефективності  санації. 



 

11.3.  Санаційна спроможність підприємства. Передумови  та економічні  

критерії санаційної спроможності підприємства. 

11.4.  Суть реконструкції підприємства. 

11.5.  Основний зміст реорганізації, її форми  і види. 

 

ВИСТУП З ВЛАСНОЮ ЛЕКЦІЄЮ З ВИЗНАЧЕНИХ ПИТАНЬ 

Підготовка до лекції: студент самостійно обирає тему лекції з визначеної 

проблематики, а також може запропонувати свою тему. Вибір теми лекції, а 

також термінів її представлення узгоджується з викладачем. 

Власна лекція – це доповідь протягом 10 хвилин. 

Доповідь складається з: 

1) Аналізу проблеми, явища чи 

дискусійного питання. 

Аналіз проблеми включає: 

постановку проблеми; розкриття та 

оцінку поточної ситуації, виявлення 

суперечливих моментів, протиріч; 

визначення причин, наслідків; 

аргументація власної позиції. 

Аналіз проблеми займає до 5 

хвилин лекції. 

2) Висновок: 

Висновок містить пропозиції 

доповідача щодо вирішення 

проблеми та висновки, які 

ґрунтуються як на власних 

аргументах, так і на думках фахівців. 

У лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки 

функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він 

є предметом дискусії. Письмове оформлення лекції обов'язкове. Під час 

доповіді можна користуватися зібраними матеріалами. Контроль якості 

підготовки студентом лекції відбувається під час її представлення в аудиторії 

на занятті. 

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МІНІ-ЛЕКЦІЙ 

1. Фінансова діяльність та зміст 

фінансової роботи.  

2. Формування  і використання 

фінансових ресурсів підприємства.  

3. Фінансове забезпечення 

господарської діяльності малого 

підприємництва.  

4. Склад і характеристика 

фінансових відносин підприємства.  

5. Джерела фінансування 

діяльності підприємств.  

6. Безготівкові розрахунки 

підприємства та шляхи їх 

удосконалення.  

7. Грошовий оборот та система 

грошових розрахунків підприємства.  

8. Формування виручки від 

реалізації продукції. 

9.  Шляхи підвищення прибутку і 

рентабельності підприємств. 

10.  Прибуток підприємства: 

склад, механізм формування, 

розподілу і використання. 

11.  Формування фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

12.  Оподаткування доходів від 

підприємницької діяльності. 

13. Непряме оподаткування  

підприємств. 

14.  Оподаткування суб’єктів 

малого бізнесу. 

15. Лізинг як форма кредитування 

підприємств. 

16.  Регулювання грошового 

обороту за допомогою 

факторингового обслуговування. 



 

17.  Удосконалення депозитної 

політики в банках. 

18. Комерційне кредитування 

підприємств. 

19.  Банківське кредитування 

підприємств. 

20. Довгострокове банківське 

кредитування підприємств. 

21.  Споживче кредитування. 

22.  Основи організації 

банківського кредитування. 

23.  Кредитування розвитку 

малого підприємництва. 

24.   Підтримка малого бізнесу 

кредитними спілками. 

25.   Позичковий капітал 

підприємства: форми, ціна та умови 

залучення. 

26.  Організація майнового 

страхування підприємств. 

27.  Страховий захист підприємств 

аграрного сектора. 

28.  Основи організації оборотних 

засобів  підприємства. 

29. Методи і джерела формування 

оборотних засобів підприємства. 

30. Використання та відтворення 

основного капіталу підприємства. 

31.  Власний капітал 

підприємства. 

32.  Амортизаційна політика 

підприємства та її вплив на його 

фінансову діяльність. 

33.   Інвестиційна діяльність 

підприємства. 

34.  Організація фінансів 

підприємств малого бізнесу. 

35.  Оцінка фінансового стану 

підприємства. 

36.  Фінансова стійкість 

підприємств. 

37.  Платоспроможність і 

ліквідність підприємства. 

38.  Аналіз фінансової звітності 

підприємства. 

39.  Фінансова підтримка 

сільськогосподарських підприємств 

в системі державного регулювання 

економіки.  

 

СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОГО КРОСВОРДУ 

Складання фінансових кросвордів дозволяє студентам більш глибоко 

засвоїти зміст тем, які включені до курсу «Фінанси підприємства», 

ознайомитися з понятійним апаратом, зрозуміти сутність фінансових категорій 

і понять. 

Для складання кросворду необхідно отримати у викладача, який веде 

семінари, контрольні слова. Комплексний кросворд – охоплює всі теми курсу 

«Фінанси підприємства», містить не менше 30 термінів; 1 контрольне слово. 

 

Основні вимоги  до складання кросвордів: 

1. Це класичний кросворд. Він має 

бути компактним і відповідати 

основному правилу складання 

класичних кросвордів – слова 

можуть перетинатися, але не можуть 

мати суміжних клітин. 

2. Мова українська. 

3. Всі терміни повинні відповідати 

програмі курсу «Фінанси 

підприємств». 

4. Завдання до зашифрованих 

термінів повинні бути у вигляді їх 

повних визначень. Поруч у дужках 

подається правильна відповідь. 



 

5. Слова в кросворді мають бути 

вписані без скорочувань. 

6. Контрольне слово повинно 

перетинатися кросвордом . 

7. Кількість слів по вертикалі і по 

горизонталі повинна бути приблизно 

однаковою. 

8. Кросворд, набраний на 

комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1,0), 

здається викладачеві в охайному 

вигляді за такою структурою: 

 
 

СКЛАДАННЯ ТЕСТІВ 

Основні вимоги до складання тестів: подається у надрукованому вигляді 

(14 шрифт, інтервал 1,5); завдання охоплюють одну тему курсу (містять не 

більше 30 завдань); якщо студент здає тематичний кросворд, тоді тема тестів і 

тематичного кросворду мають бути різними; тестове питання не повинно бути 

визначенням та не може бути поставлене таким чином, щоб відповіді були 

«так» чи «ні»; до одного питання повинно бути запропоновано не менше 4 

варіантів відповідей.  

Правильними можуть бути як одна, так і кілька відповідей; при цьому 

правильні відповіді слід виділити іншим шрифтом або іншим кольором; перелік 

відповідей на тест, надрукованих у стовпчик, подається на окремому аркуші. 

Контроль за виконанням кросвордів і тестів відбувається шляхом 

перевірки викладачем правильності їх виконання. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендована література 

Титульний лист;  

пуста сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин; 

заповнена сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин;  

перелік завдань повинен бути надрукований у стовпчик (із зазначенням у 

дужках поряд із завданням правильних відповідей);  

перелік відповідей, надрукованих у стовпчик (з відповідною нумерацією); 

список використаної літератури. 
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