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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
МЕТОЮ ВИКЛАДАННЯ курсу є формування у студентів системи
базових знань з теорії фінансових відносин суб’єктів господарювання і вмінь
використовувати ці знання в практичних цілях при вивченні, дослідженні і
визначенні закономірностей тенденцій розвитку фінансового механізму,
формування та використання фінансових ресурсів підприємств, надання
відомостей про фінанси підприємств, їх ролі у фінансовій системі держави та
функціонуванні народного господарства; закладення основ для розуміння
фінансових відносин у суспільстві; ознайомлення з методологією та методикою
дослідження функціонування перерозподільних відносин, особливостями
розрахунку узагальнюючих фінансових показників.
ОБ’ЄКТОМ вивчення є механізм організації та порядок функціонування
фінансової діяльності на підприємствах.
ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ – розкрити сутність фінансів підприємств,
змісту і організації фінансової діяльності підприємств, формування та
використання прибутку та оподаткування підприємств, організації грошових
розрахунків та кредитування підприємств, організації оборотних коштів та
фінансового забезпечення відтворення основних засобів, фінансового
планування, аналізу фінансового стану та проведення фінансової санації
підприємств.
Вивчення дисципліни спрямоване на формування компетентності та
відповідних їм вмінь, якими мають володіти випускники галузі знань
«Управління та адміністрування» освітнього рівня «бакалавр» після вивчення
навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»:
І. Професійні компетентності:
1. Планово-проектні:
− здатність до планування фінансових ресурсів підприємств;
− здатність до планування попиту на фінансові ресурси.
Компетенції реалізуються через вміння:
− аналізувати поточну ситуацію на вітчизняному та зарубіжному
фінансовому ринку;
− обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих завдань
фінансового характеру на рівні підприємства;
− прогнозувати фактори, що визначають фінансові відносини підприємств
з іншими суб’єктами фінансового ринку.
2. Організаційні:
− здатність до організації фінансової роботи на підприємствах;
− здатність до організації руху грошових потоків на мікроекономічному
рівні.
Компетенції реалізуються через вміння:
− реалізовувати заходи щодо використання фінансових активів
підприємств;

4

впроваджувати заходи щодо ефективного використання фінансових
ресурсів суб’єктів господарювання;
− впроваджувати заходи щодо підвищення якості використання
фінансових активів підприємств.
3. Аналітично-інформаційні:
− здатність до аналізу фінансів підприємств;
− здатність до аналізу фінансового механізму підприємства;
Компетенції реалізуються через вміння:
− аналізувати фактори, що впливають на формування фінансових
ресурсів підприємства;
− визначати та аналізувати вплив державної фінансової політики та
господарську діяльність підприємств.
4.Обіково-статистичні:
− Здатність знаходити й опрацьовувати інформацію;
− Володіння методами аналізу й синтезу, інформаційними засобами і
технологіями.
− Компетенції реалізуються через вміння:
− комп’ютерна грамотність, здатність використовувати інформацію з
різних джерел.
−

ІІ Предметні компетенції:
Знання:
− сутність та концепції фінансів підприємств;
− характеристика інструментів, методів та принципів фінансової роботи
на рівні підприємства;
− шляхи регулювання фінансових відносин.
Вміння:
− вільно орієнтуватися в теоретичних і практичних проблемах
фінансової системи;
− аналізувати доходи та видати підприємств;
− обирати оптимальні шляхи вирішення конкретних виробничих
завдань фінансового характеру;
Автономність і відповідальність:
− визначення факторів, що впливають на фінансову діяльність
підприємства;
− визначення особливостей фінансового механізму підприємства.
ІІІ Особисті компетентності:
1. Здатність визначати сутність і роль фінансів підприємств у сучасному
суспільстві:
− знати закономірності функціонування фінансів на мікрорівні;
2. Здатність визначати місце фінансів:
− знати засади проведення фінансової політики та управління фінансами
підприємств;
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− швидко опановувати зміни, які відбуваються у фінансовій практиці ні
мікрорівні;
− аналізувати сутнісні характеристики фінансових процесів на рівні
підприємства;
− об’єктивно оцінювати фінансові та економічні процеси на рівні держави
та визначати їх вплив на діяльність підприємств;
3. Здатність визначати концептуальні основи функціонування фінансів
підприємств:
− орієнтуватись в основних засадах функціонування фінансів підприємств;
− виявляти переваги та недоліки залучення фінансових ресурсів.
4. Здатність аналізувати податку політику держави:
− вільно орієнтуватись в питаннях оподаткування підприємств;
− об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці,
механізмах справляння податків.
Міжпредметні зв’язки. Засвоєння дисципліни базується на знаннях
студентів, набутих при вивченні таких дисциплін як «Основи економічної
теорії», «Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Фінанси» тощо. Вивчення
дисципліни створює базу для розуміння таких дисциплін як «Фінансовий
менеджмент», «Фінансовий ринок», «Міжнародні фінанси» тощо.
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ»ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ»
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Назва змістового модуля та теми

Лекції

Семінарські
та практ.
заняття

Самост.
робота
студент.

Змістовий модуль І. Основи організації фінансової роботи на підприємстві
Сутність фінансів і фінансовий механізм підприємства
2
0
8
Організація грошових розрахунків підприємства
2
1
8
Грошові надходження підприємства
2
1
8
Формування і розподіл прибутку підприємства
2
2
8
Оподаткування підприємств
2
2
8
Рубіжний контроль за І модулем
0
1
0
Змістовий модуль ІІ. Основи забезпечення підприємства фінансовими ресурсами
Основи організації оборотних коштів підприємств
2
2
6
Кредитування підприємств
2
0
6
Фінансове забезпечення відтворення основних
2
2
8
засобів
Оцінювання фінансового стану підприємства
2
2
8
Фінансове планування на підприємствах
2
0
8
Фінансова санація та банкрутство підприємств
2
0
8
Рубіжний контроль за ІІ модулем
0
1
0
Разом – 120 годин
22
14
84
Підсумковий контроль (іспит)
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Програмний матеріал до вивчення дисципліни
«Фінанси підприємств»
Змістовий модуль І. Основи організації фінансової роботи на
підприємстві
Тема 1. Сутність фінансів і фінансовий механізм підприємства
Поняття, суть і місце фінансів підприємств у фінансовій системі. Функції
фінансів підприємств, їх внутрішня властивість і форма прояву їх сутності.
Поняття грошових фондів і фінансових ресурсів підприємств. Економічні
методи і способи формування фінансових ресурсів. Джерела формування
ресурсів. Основні принципи організації фінансів підприємств в умовах ринку.
Поняття фінансової діяльності підприємств і її організація. Зміст і завдання
фінансової роботи на підприємствах. Управління фінансами підприємств.
Література: [16-23,28 34-35,39,44, 47-58]
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств
Суть і значення грошових розрахунків в організації виробничогосподарської діяльності підприємства. Способи і форми розрахунків.
Види рахунків, що відкриваються підприємствам в установах банку.
Порядок відкриття в банку поточних рахунків в національній, іноземній валюті
та інших рахунків. Напрямки використання коштів з поточних рахунків.
Організація безготівкових розрахунків, вимоги до їх проведення, сфера
використання. Розрахунки платіжними дорученнями. Розрахунки платіжними
вимогами-дорученнями. Розрахунки чеками. Розрахунки акредитивами.
Вексельна форма розрахунків. Клірингові розрахунки. Особливості розрахунків
при наданні факторингових послуг підприємствам. Готівково-грошові
розрахунки на підприємстві і сфери їх застосування.
Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст, значення для забезпечення
нормальної господарської діяльності. Порядок пред’явлення претензій за
розрахунками. Санкції в системі грошових розрахунків і платежів.
Література: [16-23,28, 31-35,37,40, 47-58]
Тема 3. Грошові потоки, доходи і витрати підприємств
Економічна характеристика, склад і класифікація грошових надходжень
підприємств. Виручка від реалізації продукції, робіт, послуг – основний вид
грошових надходжень підприємств. Грошові потоки підприємств. Внутрішні та
зовнішні грошові потоки. Фактори, які впливають на величину виручки від
реалізації продукції. Особливості формування доходу від реалізації на
підприємствах окремих галузей економіки. Методи прогнозування та
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планування виручки від реалізації. Виручка від реалізації товарної (основної)
продукції. Виручка від іншої реалізації. Виручка від позареалізаційних
операцій. Розподіл грошових надходжень. Валовий дохід. Валові витрати.
Чистий дохід.
Література: [16-26,28, 31-35,37,40, 45, 47-58]
Тема 4. Формування і розподіл прибутку
Економічний зміст прибутку. Прибуток як результат фінансовогосподарської діяльності підприємства.
Валовий прибуток. Фактори, які впливають на формування валового
прибутку. Формування собівартості реалізованої продукції та її вплив на
прибуток. Встановлення цін на продукцію і формування прибутку. Визначення
прибутку від операційної та звичайної діяльності підприємства до
оподаткування та після нього.
Методи розрахунку прибутку. Прогнозування і планування прибутку
підприємства.
Чистий прибуток підприємства, його розподіл і використання, фонди грошових
коштів підприємства, що формуються за рахунок чистого прибутку.
Рентабельність продукції як відносний показник ефективності роботи
підприємства. Порядок визначення прибутковості підприємства.
Література: [16-26,28, 31-35,37,40, 47-58]
Тема 5. Оподаткування підприємств
Система оподаткування підприємств. Види податків. Податок на додану
вартість, його економічна сутність. Платники податку. Об’єкти оподаткування.
Ставки податку. Пільги щодо ПДВ. Порядок заліку і проведення сум податку на
додану вартість, сплачених підприємством за матеріальні ресурси (роботи,
послуги), основні засоби.
Акцизний збір та його економічна сутність. Об’єкти оподаткування.
Ставки акцизного збору, порядок його обчислення.
Податок на прибуток підприємств, його економічна сутність. Порядок
визначення оподаткованого прибутку. Вплив оподаткування прибутку на
фінансово-господарську й інвестиційну діяльність підприємств.
Податкова система України: загальнодержавні податки та інші обов'язкові
платежі; місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі. Загальні стратегічні
цілі оподаткування підприємств.
Види прямого оподаткування і його роль у системі фінансового
регулювання (особисті податки, реальні податки).
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Види непрямих податків, їхні переваги і недоліки. Місцеві податки та
збори. Оподаткування суб’єктів малого бізнесу. Порядок переходу та сплати.
База та ставки оподаткування - переваги та недоліки застосування..
Література: [16-26,28,30-33,37,40, 47-58]
Змістовий модуль
фінансовими ресурсами

ІІ.

Основи

забезпечення

підприємства

Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
Суть оборотних коштів, основи їх організації. Склад і структура
оборотних коштів підприємства, їх значення в забезпеченні кругообігу капіталу
підприємства. Класифікація і принципи організації оборотних коштів.
Методи визначення потреби в оборотних коштах. Метод прямого
обчислення потреби в оборотних коштах і сфери його застосування.
Поняття норм і нормативів оборотних коштів. Економічний метод
обчислення потреби в оборотних коштах. Нормування оборотних коштів по
виробничим запасам і МШП. Нормування оборотних коштів по незавершеному
виробництву і витратам майбутніх періодів. Порядок нормування оборотних
коштів по готовим виробам на складі.
Структура джерел формування оборотних коштів підприємства: власні,
позичені та залучені джерела.
Показники ефективності використання оборотних коштів, їх стану. Вплив
розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства.
Література: [16-26,28, 31-35,37,40, 44, 47-58]
Тема 7. Кредитування підприємств
Особливості кругообігу коштів підприємств як передумова кредитних
відносин. Форми і види кредитів, які використовуються в господарській
діяльності підприємств.
Банківський кредит – основна форма залучення підприємствами позичкових
коштів. Класифікація кредитів залежно від строків, об’єктів кредитування.
Принципи кредитування.
Визначення потреб в кредитах.. Кредитоспроможність підприємства та її
показники. Банківський контроль в процесі кредитування. Гарантії своєчасності
і повноти сплати кредиту. Кредитна заявка. Зміст і порядок укладення
кредитного договору. Методи перевірки забезпечення кредиту.
Позичкові рахунки. Позичковий процент, критерії його диференціації і
джерела сплати. Залучення банками тимчасово вільних коштів підприємств.
Товарний кредит, умови його отримання та погашення .
Література: [16-23,26, 31-35,37,39-40, 47-58]
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Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів
Склад і структура основних фондів підприємства. Показники стану та
ефективності використання основних фондів.
Підходи до оцінки стану та ефективності використання основних фондів.
Амортизація і знос основних фондів. Методи амортизації основних фондів.
Формування і використання амортизаційного фонду як джерела відтворення
основних фондів. Інші джерела фінансування відтворення основних фондів.
Капітальні вкладення підприємств, методи і джерела їх фінансового
забезпечення.
Література: [16-23,26, 31-35,37,39-40, 47-58]
Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємства
Основні принципи і послідовність аналізу та оцінювання фінансового
стану підприємства. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану
підприємств. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства та етапи його
здійснення: підготовчий; попередній огляд фінансової звітності та
економічне читання; аналіз звітності. Баланс підприємства та його складові.
Оцінка економічного потенціалу суб’єкта господарювання. Оцінка
результатів фінансово-господарської діяльності.
Деталізований аналіз фінансового стану підприємства та послідовність
його виконання. Показники оцінки майнового стану. Оцінка ліквідності та
платоспроможності. Оцінка фінансової стійкості. Оцінка ділової активності.
Оцінка прибутковості, рентабельності. Оцінка вірогідності банкрутства
підприємства.
Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.
Література: [16-23,26, 35-37,39-40]
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах
Логіка планово-аналітичної функції в умовах ринкової економіки.
Зміст, завдання та методи фінансового планування.
Фінансова стратегія підприємства. Формування цілей фінансової стратегії
і встановлення системи цільових фінансових показників.
Фінансове планування як процес визначення потреби підприємства у
фінансових ресурсах. Принципи фінансового планування. Нормативний,
розрахунково-аналітичний методи, балансовий метод, метод оптимізації
планових рішень, економіко-математичне моделювання. Інформаційна база
фінансового планування. Аналіз фінансових показників звітного року. Зміст
фінансового плану та порядок його складання. План доходів і витрат
грошових коштів. Розрахунок основних показників фінансового плану.
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Прогноз обсягів реалізації. Баланс грошових надходжень і видатків. План
доходів і видатків. Прогнозний баланс. Стратегія фінансування. Необхідність
оперативного фінансового планування на підприємствах. Характеристика
платіжного календаря як основного оперативного плану надходження та
виплати коштів підприємства. Основні розділи касового плану.
Оперативний фінансовий план. Платіжний календар та його складові.
Зміст та значення бізнес-плану. Вимоги до оформлення бізнес-плану,
його структури та змісту. Мета складання бізнес-плану.
Література: [16-23,27,28-35,37,39-40, 4147-58]
Тема 11. Фінансова санація і банкрутство підприємств
Фінансова криза на підприємстві, фактори, які її викликають.
Економічна сутність санації підприємства. Випадки прийняття рішення
про фінансову санацію підприємств.
План санації. Санаційний аудит та етапи його проведення.
Оцінка ситуації підприємства на ринках факторів виробництва та збуту
готової продукції.
Форми фінансової санації. Внутрішні джерела фінансової санації
підприємства. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства.
Санація із залученням коштів власників підприємства. Альтернативна
санація. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.
Фінансова участь персоналу у санації підприємства. Державна
фінансова підтримка санації підприємства.
Література: [22, 29, 31, 34, 42, 47-58]
Вказівки до виконання контрольної роботи
При виконанні письмової контрольної роботи треба дотримуватися таких
правил:
- зазначити варіант контрольної роботи, переписати умови задач;
- подати розв»язок задач з детальними розрахунками і короткими
поясненнями;
- оформити результати розв»язання задач у формі статистичних таблиць,
графіків, діаграм;
- проаналізувати розраховані дані, зробити висновки;
- навести список використаної літератури.
Варіант контрольної роботи студент визначає за першою літерою свого
прізвища (див. табл.).
Контрольна робота, виконана не за своїм варіантом, не зараховується.
Перша літера прізвища студента

Варіант контрольної роботи
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А-Б
В-Д
Е-Й
К-Л
М-Н
О-П
Р-С
Т-У
Ф-Ч
Ш-Я

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Контрольні завдання
ВАРІАНТ 1
1. Джерела формування фінансових ресурсів підприємства.
2. Традиційні й сучасні форми безготівкових розрахунків.
3. Валовий дохід (виручка) від реалізації продукції становить 24 000 грн.
Собівартість реалізованої продукції дорівнює 18 600 грн. Прибуток від іншої
реалізації 700 грн.
Прибуток від фінансової діяльності 100 грн.
Визначити суму податку на додану вартість (іншими словами податкові
зобов'язання підприємства з ПДВ), прибуток до оподаткування і чистий
прибуток, рентабельність реалізованої продукції, рентабельність до
собівартості.

2600

Сплачені економічні
санкції

Дивіденди за акціями
отримані

Проценти, отримані
за облігаціями

Втрати від
операційних
курсових різниць

Доходи від реалізації
необоротних активів

Доходи від
операційної оренди

Витрати на збут

Адміністративні
витрати

Собівартість
реалізованої
продукції

Чиста виручка від
реалізації продукції

ВАРІАНТ 2
1. Порядок формування і розподілу виручки від реалізації продукції (робіт,
послуг).
2. Джерела і порядок фінансування капітальних вкладень, інших форм
інвестицій підприємств.
3. На основі даних наведеної нижче таблиці визначити показники валового
прибутку від реалізації продукції, фінансовий результат від операційної
діяльності, фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування та
чистого прибутку від звичайної діяльності підприємства.

810
690 284
125
78
21
18
35
10
Примітка. Доходи від операційної оренди – це інші операційні доходи, а
втрати від операційних курсових різниць – це інші операційні витрати.
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Проценти за облігаціями отримані, дивіденди за акціями одержані є
фінансовими доходами.
Доходи від реалізації необоротних активів – це доходи від іншої
звичайної діяльності.
ВАРІАНТ 3
1. Методи розрахунку прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг).
Формування балансового прибутку.
2. Показники фінансової стійкості підприємства.
3. Визначте потребу підприємства у власних оборотних коштах на плановий
період за такими даними:
- плановий річний обсяг випуску продукції в цінах реалізації без ПДВ —
2580 тис. грн.;
- частка собівартості в ціні продукції без ПДВ — 85 %;
- норматив запасів сировини і матеріалів — 90 днів;
- норматив запасів готової продукції — 30 днів;
- норматив грошових коштів — 10 днів;
- оборотні активи на плановий період визначені в сумі — 75 тис. грн.;
- відповідно до договору постачання сировини та матеріалів кредиторська
заборгованість становить 910,0 тис. грн.;
- інша кредиторська заборгованість — 25 тис. грн.;
сума короткострокового кредиту банку в плановому році 105 тис. грн..
ВАРІАНТ 4
1. Податкова система України. Сутність системи оподаткування підприємств.
2. Знос й амортизація основних фондів.
3. На підставі наведених нижче даних дати оцінку майнового стану
підприємства. Зробити висновки.
оказник
Всього майна, у т. ч.:
Необоротні активи
Оборотні активи, з них
Запаси
Незавершене
виробництво
Готова продукція
Дебіторська
заборгованість
Грошові кошти

На початок року
в % до
тис. грн підсумку
балансу
13 460
100%
1 674
11 786
5 019

На кінець року
в % до
тис. грн. підсумку
балансу
18 326
2 580
15 746
4 387

764
780

1 137
550

4 480
743

7 823
1 849

ВАРІАНТ 5
1. Чистий прибуток, його розподіл і використання.

Зміна за період
в % до
абсолютпідсумку
на
балансу
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2. Банківське кредитування підприємств.
3. Підприємство придбало виробниче устаткування початковою вартістю
330000 грн. Загальний розрахунковий обсяг виробництва визначений
підприємством у розмірі 1600000 од. Ліквідаційна вартість устаткування після
його експлуатації за попередньою оцінкою може скласти 10000 грн. Очікуваний
термін корисного використання складає 5 років. Фактичний обсяг виробництва
320000 од.
Визначити залишкову вартість устаткування після трьох років його
експлуатації, прямолінійним методом, виробничим методом, методом
зменшення залишкової вартості, методом прискореного зменшення залишкової
вартості, кумулятивним методам.
ВАРІАНТ 6
1. Методи обчислення прибутковості (доходності) виробництва і реалізації.
2. Платоспроможність та ліквідність підприємства та система показників їх
оцінки.
3. Розрахувати на плановий рік норматив по незавершеному виробництву,
використовуючи наступні дані:
1. Всього витрат на виробництво – 1200 тис.грн., у т.ч.:
- одноразових – 650 тис.грн.;
- наростаючих – 550 тис.грн.;
- видатки зростають рівномірно.
2. Період виготовлення продукції складає 48 год., при цьому
підприємство працює у 2 зміни, по 8 годин у кожній.
3. Витрати на виробництво із врахуванням зміни залишків незавершеного
виробництва становлять 1100 тис.грн., у т.ч. у 4-ому кварталі – 350
тис.грн.
ВАРІАНТ 7
1. Система оподаткування прибутку підприємств.
2. Показники стану й ефективності використання основних виробничих фондів.
3. Нарахувати амортизацію методом прискореного зменшення залишкової
вартості, використовуючи наступні дані:
1. Первісна вартість об’єкту основних засобів – 20000 тис.грн.
2. Ліквідаційна вартість об’єкту основних засобів – 800 грн.
3. Строк його корисної експлуатації – 5 років.
Визначити норму амортизації, річні та щомісячні суми амортвідрахувань.
ВАРІАНТ 8
1. Планування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки.
2. Показники фінансової стійкості підприємства.
3. Нарахувати амортизацію кумулятивним методом, обчисливши річні та
щомісячні суми амортизації. Вихідні дані:
1. Первісна вартість об’єкту основних засобів – 14000 тис.грн.
2. Ліквідаційна вартість об’єкту основних засобів – 800 грн.
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3. Строк його корисної експлуатації – 4 роки.
ВАРІАНТ 9
1. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи.
2. Оцінка ділової активності підприємства.
3. Визначити суму валового прибутку по промисловому підприємству та рівень
рентабельності, використовуючи наступні дані%
1. План випуску готової продукції у оптових цінах на плановий рік
становить 2200 тис.грн., виробнича собівартість цього випуску – 1100
тис.грн.
2. Очікувані залишки товарної продукції подано у таблиці (тис.грн.)
Показники
1. Залишки готової продукції на складі
2. Товари відвантажені, строк оплати
яких не наступив

На початок планового
року
80

На кінець планового
року
70

90

65

3. Рентабельність по відношенню до виробничої собівартості у 4-ому
кварталі звітного року складає 20%, планового – 25%.
4. Планова середньорічна вартість основних фондів на плановий рік
складає – 3750 тис.грн., у т.ч. виробничого призначення – 3000 тис.грн.
5. Планова сума нормованих оборотних коштів на плановий рік
визначена і складає 800тис.грн.
ВАРІАНТ 10
1. Управління фінансами підприємств.
2. Небанківське кредитування підприємств.
3. Визначити: коефіцієнт оборотності оборотних активів і час одного обороту в
днях у першому кварталі; коефіцієнт оборотності оборотних активів і їхню
абсолютну величину в другому кварталі; вивільнення оборотних активів у
результаті зменшення тривалості одного обороту оборотних активів за такими
даними:
- у першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 200 тис. гривень;
- середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 15 тис. грн.;
- у другому кварталі обсяг реалізації продукції зросте на 14 %;
- час одного обороту оборотних коштів у другому кварталі буде зменшено на
один день.

ВАРІАНТ 11
1. Економічний зміст та порядок проведення фінансової санації підприємства.
2. Основні показники, які характеризують використання основних фондів
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3. Визначити: коефіцієнт оборотності оборотних активів і час одного обороту в
днях у першому кварталі; коефіцієнт оборотності оборотних активів і їхню
абсолютну величину в другому кварталі; вивільнення оборотних активів у
результаті зменшення тривалості одного обороту оборотних активів за такими
даними:
- у першому кварталі підприємство реалізувало продукції на 200 тис. гривень;
- середньоквартальні залишки оборотних коштів становили 15 тис. грн.;
- у другому кварталі обсяг реалізації продукції зросте на 14 %;
- час одного обороту оборотних коштів у другому кварталі буде зменшено на
один день.
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Фінансові відносини, які виникают на рівні підприємств.
2. Ознаки фінансів підприємств, які їх виділяють в окрему ланку фінансових
відносин.
3. Фінанси підприємств як складова ланка національної фінансової системи.
4. Сутність і функції фінансів підприємств.
5. Зміст та організація фінансової роботи на підприємстві.
6. Організаційна структура управління фінансами на підприємстві.
7. Складові фінансових ресурсів підприємств.
8. Статутний фонд як джерело господарсько-фінансової діяльності
підприємств.
9. Порядок оцінювання внесків засновників у статутний фонд.
10. Аналіз динаміки та структури капіталу підприємства.
11. Особливості організації фінансів підприємств різних форм власності та
різних організаційно-правових форм.
12. Поясніть дію фінансового механізму підприємства.
13. Сутність грошового обігу на підприємстві.
14. Значення грошових розрахунків в господарській діяльності підприємств.
15. Грошові розрахунки: сутність і класифікація.
16. Організація готівкових розрахунків.
17. Принципи організації безготівкових розрахунків.
18. Розрахунки платіжними дорученнями.
19. Порядок організації розрахунків за допомогою платіжних вимогдоручень.
20. Акредитивна форма розрахунків.
21. Порядок організації розрахунків за допомогою розрахункових чеків.
22. Вексельна форма розрахунків, її переваги та недоліки.
23. Розрахунково-платіжна дисципліна та засоби її забезпечення.
24. Застосування сучасних форм безготівкових розрахунків.
25. Порядок відкриття поточних рахунків підприємств в установах банків.
26. Визначте сутність грошових надходжень підприємства.
27. За якими ознаками класифікуються грошові потоки підприємства?
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28. Назвіть види грошових надходжень підприємств із вну-трішніх та
зовнішніх джерел.
29. Які грошові розрахунки пов’язані з організацією основної діяльності
підприємства? Чи впливають грошові надходження на фінансовий стан
підприємства?
30. Охарактеризуйте джерела надходження та напрями відтоку грошових
коштів на підприємстві за видами діяльності.
31. Назвіть фактори, що впливають на розмір виручки від реа- лізації
продукції.
32. У чому відмінність чистого доходу (виручки) від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг) від валового характеристику виручки від реалізації
продукції.
33. Назвіть фактори, що впливають на виручку від реалізації продукції
(товарів, робіт послуг).
34. Дайте характеристику цін на доходу?
35. Як здійснюється рух коштів на підприємстві?
36. Що містить фінансова діяльність підприємства і які способи її
організації?
37. Які операції пов’язані з інвестиційною діяльністю підпримства?
38. Охарактеризуйте види лізингу.
39. Розкрийте економічну сутність прибутку підприємства та його види.
40. Охарактеризуйте підходи до формування прибутку підприємства.
41. Дайте характеристику функціям прибутку підприємства.
42. У чому відмінність прибутку, розрахованого за податковим та
бухгалтерським обліками?
43. Формування прибутку від реалізації продукції, робіт, послуг (валового
прибутку).
44. Як визначається прибуток підприємства від операційної діяльності?
45. Склад операційних витра за елементами.
46. Визначення прибутку від іншої звичайної діяльності підприємства.
47. Показники прибутковості реалізованої продукції, їх розрахунок.
48. Показники рентабельності та методи їх розрахунку.
49. Дайте характеристику внутрішнім факторам, що впливають на розмір
прибутку підприємства.
50. Назвіть зовнішні фактори, що впливають на розмір прибутку
підприємства.
51. Як формується прибуток підприємства від фінансових операцій?
52. Назвіть види прибутку відповідно до діючої системи оподаткування.
53. Розкрийте сутність та порядок обчислення чистого прибутку
підприємства.
54. У чому особливість економічного (аналітичного) методу розрахунку
прибутку?
55. Які фактори впливають на фінансовий результат підприємства?
56. Який порядок формування прибутку в процесі операційної, інвестиційної
та фінансової діяльності?

17

57. У чому відмінність понять»собівартість» і»витрати»?
58. Розкрийте структуру витрат підприємства. Поясніть зміст основних груп
витрат підприємства.
59. Охарактеризуйте зміст, розподілу і використання прибутку.
60. Дайте характеристику показникам рентабельності.
61. Назвіть методи розрахунку рентабельності та розкрийте їх сутність.
62. Дивідендна політика підприємства.
63. Система оподаткування підприємств.
64. Нарахування непрямих податків.
65. Місцеві податки і збори, які сплачують підприємства.
66. Рзрахунки податкових платежів за місцевими податками.
67. Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
68. Розкрийте форми та функції податків.
69. Дайте визначення системи оподаткування та охарактери- зуйте основні її
принципи.
70. Назвіть прямі податки і збори.
71. Розкрийте сутність податку на прибуток.
72. Охарактеризуйте необхідність та значення оподаткування прибутку
підприємств.
73. Дайте характеристику валовим доходам та валовим витратам, що
визначаються для обчислення оподаткованого прибутку.
74. Як визначаються амортизаційні відрахування для обчислення
оподаткованого прибутку?
75. Назвіть ставки оподаткування прибутку.
76. Дайте характеристику податку з доходів фізичних осіб.
77. Дайте характеристику економічної сутності непрямих податків.
78. Визначте механізм впливу непрямих податків на діяльність суб’єктів
підприємницької діяльності в Україні.
79. Розкрийте сутність, платники, об’єкт і база оподаткування, терміни
сплати до бюджету податку на додану вартість.
80. Охарактеризуйте пільги з податку на додану вартість згідно з чинним
законодавством України.
81. Визначте сутність і порядок розрахунку податкового кредиту, його
формування та відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності.
82. Дайте характеристику акцизному збору (платники, об’єкт, ставки).
83. Охарактеризуйте місцеві податки і збори.
84. Які податки і збори входять до складу цін и продукції?
85. Які податки і збори та інші обов’язкові платежі відносяться на
собівартість продукції?
86. Оборотні кошти: поняття і структура.
87. Кругообіг оборотних коштів підприємств.
88. Сутність оборотних активів, їх склад, структура та джерела формування.
89. Нормування оборотних коштів.
90. Показники стану і використання оборотних коштів.
91. Дайте визначення оборотним активам підприємства.
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92. Охарактеризуйте структуру оборотних активів підприємства.
93. Назвіть класифікацію оборотних активів підприємства відповідно до
Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2»Баланс».
94. Що таке організація оборотних активів та її принципи?
95. Дайте характеристику методам нормування оборотних активів
підприємства.
96. Визначте сутність нормування власних оборотних активів за їх окремими
елементами.
97. Розкрийте особливості нормативу оборотних активів економічним
методом.
98. Як оцінити ефективність використання оборотних коштів?
99. Що означає абсолютне й відносне вивільнення оборотних коштів?
100. У чому сутність прискорення оборотних коштів і як воно впливає на
фінансово-господарську діяльність підприємства?
101. Як визначається нестача або надлишок власних оборотних коштів і які
причини зумовлюють цей стан?
102. Охарактеризуйте джерела формування оборотних активів.
103. Які Ви знаєте показники стану і використання оборотних активів?
104. Розкрийте основні шляхи підвищення ефективності використання
оборотних активів.
105. Розкрийте сутність та необхідність кредитування підприємств.
106. За якими ознаками класифікуються кредити, які надаються
підприємствам?
107. Назвіть та охарактеризуйте види банківського кредиту.
108. Визначте сутність кредитних відносин.
109. Комерційне кредитування підприємств.
110. Особливості лізингового кредиту.
111. Охарактеризуйте сутність банківського кредитування підприємств.
112. Надайте характеристику основним видам банківського кредиту.
113. Назвіть спільні риси та розкрийте відмінності акцептного й авального
кредиту.
114. У чому полягає сутність контокорентного кредитування? Назвіть
відмінності контокорентного кредитування та овердрафту.
115. Визначте порядок надання банківського кредиту.
116. Охарактеризуйте основні етапи оформлення кредитної угоди. Які
обов’язкові умови необхідно врахувати при отриманні кредиту?
117. Класифікація кредитів.
118. Державне кредитування підприємств.
119. Розкрийте сутність і характерні особливості банківського, комерційного й
лізингового кредитування.
120. Яким чином здійснюється оцінка ефективності залучення банківського
кредиту?
121. Як оцінюється ефективність використання позичальниками кредитних
коштів?
122. Як здійснюється погашення кредиту?
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123.
Які способи погашення банківського кредиту найвигідніші для
підприємства?
124. Визначте сутність комерційного кредиту.
125. Які існують види комерційного кредиту?
126. Які умови лізингової операції підлягають узгодженню з лізингодавцем?
127. Дайте характеристику лізинговому кредиту.
128. Розкрийте сутність фінансового та оперативного лізингу
129.
130. Відтворення основного капіталу.
131. Порядок нарахування амортизації.
132. Показники оцінки майнового стану підприємства.
133. Показники стану і використання основних засобів.
134. Фінансування ремонту основних виробничих засобів.
135. Дайте визначення необоротним активам підприємства.
136. Визначте склад необоротних активів підприємства.
137. Розкрийте структуру основних засобів підприємства.
138. Охарактеризуйте відтворення необоротних активів.
139. Назвіть види відтворення необоротних активів.
140. Що таке амортизація та амортизаційні відрахування?
141. Якими методами нараховується амортизація основних засобів?
142. Як здійснюється амортизація основних засобів за податковим обліком?
143. Як нараховується амортизація за кумулятивним та методом прискореного
зменшення залишкової вартості основних засобів?
144. Розкрийте сутність і склад капітальних вкладень.
145. Дайте характеристику основним джерелам фінансування капітальних
вкладень підприємства.
146. Як здійснюється фінансування ремонту основних засобів?
147. Назвіть показники, що характеризують забезпеченість підприємства
основними засобами.
148. Які показники характеризують стан основних засобів?
149. Визначте основні показники, що характеризують ефективність
використання основних засобів.
150. Фінансова звітність – основа оцінки фінансового стану підприємства.
151. Структура балансу підприємства.
152. Аналіз звіту про фінансові результати.
153. Ліквідність підприємства, її показники та методи розрахунку.
154. Показники ліквідності та платоспроможності.
155. Оцінка фінансової стійкості підприємств.
156. Дайте визначення стійкості підприємства.
157. Охарактеризуйте види стійкості підприємства.
158. Назвіть та обґрунтуйте типи фінансової стійкості.
159. Які чинники впливають на фінансову стійкість підприємства?
160. Як здійснюється оцінка фінансового стану підприємства?
161. Які основні завдання аналізу фінансового стану?
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162. Що є інформаційною базою для оцінювання фінансового стану
підприємства?
163. Назвіть основні напрями оцінювання фінансового стану підприємства.
164. Яким вимогам має відповідати інформація?
165. Визначте сутність та види фінансового аналізу.
166. Охарактеризуйте методи фінансового аналізу.
167. Як здійснюється класифікація методів фінансового аналізу?
168. У чому полягає сутність факторного та трендового аналізу?
169. Які показники характеризують майновий стан підприємства?
170. Яка методика розрахунку показників оцінки ліквідності та
платоспроможності?
171. Розкрийте порядок розрахунку показників фінансової стійкості та
стабільності підприємства.
172. Який порядок розрахунку та методика оцінювання показників
прибутковості та рентабельності?
173. Як здійснюється комплексна оцінка фінансового стану підприємства?
174. Розкрийте сутність фінансового планування на підприємстві та його види.
175. Дайте характеристику основним методам фінансового планування.
176. Охарактеризуйте етапи фінансового планування.
177. Назвіть види фінансового планування та їх характеристику.
178. Для чого потрібно складати бізнес-план?
179. Назвіть і охарактеризуйте структуру бізнес-плану.
180. Дайте визначення фінансового плану.
181. Розкрийте етапи складання фінансового плану підприємства.
182. Для чого розробляється плановий баланс?
183. Сутність планово-аналітичної функція.
184. Поясніть сутність фінансової стратегії підприємства.
185. Завдання фінансового планування на підприємстві.
186. Методи фінансового планування на підприємстві.
187. Порядок складання плану формування та розподілу фінансових ресурсів
підприємства (прогнозного балансу)..
188. Порядок складання плану доходів і витрат підприємства (прогнозного
“Звіту про фінансові результати»).
189. Зміст і значення оперативного фінансового планування.
190. Баланс надходження і видатків грошових коштів (оперативний
фінансовий план).
191. Платіжний календар та його складові.
192. Зміст та значення бізнес-плану.
193. Вимоги до оформлення бізнес-плану, його структури та змісту.
194. Мета складання фінансового розділу бізнес-плану.
195. Зміст фінансового розділу бізнес-плану.
196. Що відображає кошторис доходів і витрат та кошторис капітальних
витрат?
197. Розкрийте зміст оперативного фінансового планування.
198. Що таке платіжний календар та основне його призначення?
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199. Охарактеризуйте фінансовий контроль на підприємстві.
200. Назвіть основні елементи системи контролю.
201. Як здійснюється контроль виконання бюджету?
202. Фактори, які викликають фінансову кризу на підприємстві.
203. Дайте визначення фінансової кризи підприємства.
204. Охарактеризуйте види криз.
205. Економічна сутність санації підприємства.
206. Прийняття рішення про фінансову санацію підприємства.
207. Порядок проведення фінансової санації підприємства.
208. Сформулюйте основний зміст, завдання та порядок проведення
санаційного аудиту.
209. Що таке санаційна спроможність?
210. Внутрішні джерела фінансової санації підприємства.
211. Державна фінансова підтримка санації підприємства.
212. Складання плану фінансової санації підприємства.
213. Санаційний аудит та етапи його проведення.
214. Форми фінансової санації.
215. Санація балансу. Зменшення статутного фонду підприємства.
216. Санація із залученням коштів власників підприємства.
217. Сутність альтернативної санації.
218. Участь кредиторів у фінансовому оздоровленні боржника.
219. Фінансова участь персоналу у санації підприємства.
220. Банкрутство підприємств: підстави і наслідки.
221. У чому сутність мирової угоди?
222. Охарактеризуйте порядок укладання мирової угоди.
223. Визначте організаційні та фінансові заходи фінансової санації.
224. Розмежуйте поняття реструктуризації та реорганізації.
225. Які заходи передбачає реструктуризація, реорганізація підприємства?
226. Охарактеризуйте види реструктуризації.
227. Який порядок визначення підприємства банкрутом відповідно до чинного
законодавства?
228. Як здійснюється процедура порушення справи про банкрутство?
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