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1. Опис навчальної дисципліни 

   ________________________Фінанси підприємств________________________ 
                                                                                                                        (назва) 

 
 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

 

Освітній ступінь 

 
бакалавр 

                                                    (шифр і назва) 

Спеціальність 051 “ Економіка ” 
                                                       (шифр і назва) 

Освітня програма Економіка підприємства 
 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин  ___120___ 

Кількість кредитів ECTS  ____4_____ 

Кількість змістових модулів ____2______ 

Курсовий проект (робота) 
(якщо є в робочому навчальному плані) 

________________________________________ 
(назва) 

Форма контролю залік 

 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форм навчання 

 

 денна форма навчання заочна форма навчання 

Рік підготовки _________ __2___ 

Семестр _________ ____3____ 

Лекційні заняття      _______год. __8____год. 

Практичні, семінарські заняття      _______год. ___6_____год. 

Лабораторні заняття        _______год. ________год. 

Самостійна робота        _____год. ___106___год. 

Індивідуальні завдання        _______год. ________год. 

Кількість тижневих годин  

для денної форми навчання: 

аудиторних   

самостійної роботи студента − 

 

 

_________год. 

________год. 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання курсу «Фінанси підприємств»: надання і поглиблення 

знань студентів з питань теорії і практики фінансових відносин суб’єктів 

господарювання. 

Завдання дисципліни:  
- з’ясування сутності фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел 

їхнього формування, організації фінансової діяльності підприємств;  

- здобуття навичок здійснення розрахунків грошових надходжень, 

прибутку, його розподілу, впливу оподаткування на використання прибутку; 



- визначення потреби в оборотних коштах, джерелах фінансування 

відтворення основних виробничих заобів, їх ефективного використання; 

- оволодіння методами оцінки фінансового стану, фінансового планування, 

санації підприємств. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати:  
- особливості організації фінансових відносин підприємств та міжгалузевих 

фінансових відносин;  

- техніку фінансових розрахунків; типову фінансову документацію; 

- прийоми і методи складання фінансової частини бізнес – плану;  

- фінансування і кредитування господарської діяльності і капітальних 

вкладень;  

- склад і зміст фінансової звітності підприємств. 

вміти:  
- аналізувати  і контролювати фінансовий стан підприємств;  

- визначати джерела формування фінансових ресурсів, показники 

ефективності господарювання, складати фінансову звітність підприємства;  

- розраховувати потребу у фінансових та кредитних ресурсах підприємств;  

- визначати норматив оборотних коштів, розмір амортизаційних 

відрахувань; 

-складати фінансовий план, визначати ефективність капітальних вкладень. 

Набуття компетентностей:  

 загальні компетентності (ЗК):  
ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (демократичного) суспільства та 

необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і 

громадянина в Україні.  

ЗК2. Здатність зберігати моральні, культурні, наукові цінності та 

примножувати досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань 

про природу і суспільства та у розвитку суспільства, техніки і технологій, 

використовувати різні види та форми рухової активності для активного 

відпочинку та ведення здорового способу життя.  

ЗКЗ. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

ЗК8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК9. Здатність до адаптації та дій в новій ситуації.  

ЗК11. Здатність приймати обгрунтовані рішення.  

фахові  (спеціальні) компетентності (СК):  
СК1. Здатність виявляти знання та розуміння проблем предметної області, 

основ функціонування сучасної економіки на мікро-, мсзо-, макро- на 

міжнародному рівнях.  

СК2. Здатність здійснювати професійну діяльність у відповідності з чинними 

нормативними та правовими актами.  



СК5. Розуміння особливостей сучасної світової та національної економіки, їх 

інституційної структури, обґрунтування напрямів соціальної, економічної та 

зовнішньоекономічної політики держави.  

СК6. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для 

вирішення економічних задач.  

СК7. Здатність застосовувати комп’ютерні технології та програмне 

забезпечення з обробки даних для вирішення економічних завдань, аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів.  

СК8. Здатність аналізувати та розв’язувати завдання у сфері економічних та 

соціально-трудових відносин.  

СК10. Здатність використовувати сучасні джерела економічної, соціальної, 

управлінської, облікової інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів.  

СК11. Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із застосуванням сучасного 

методичного інструментарію.  

СК12. Здатність самостійно виявляти проблеми економічною характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх вирішення.  

СК13. Здатність проводити економічний аналіз функціонування та розвитку 

суб’єктів господарювання, оцінку їх конкурентоспроможності.  

  

3. Програма та структура навчальної дисципліни для: 

- заочної форми навчання.  

 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

Тиж-

ні 

усьо-

го 
у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

л п л

а

б 

інд с.р. л п лаб ін

д 

с.р

. 

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

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів підприємств. Формування та розподіл 

грошових надходжень, прибутку 

Тема 1. Основи 

фінансів 

підприємств 

       13  

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

  9 

Тема 2. Організація 

грошових 

розрахунків 

       9   9 

Тема 3. Грошові 

надходження 

підприємств. 

       12   10 

Тема 4. Формування 

і розподіл прибутку 

       10   10 

Тема 5. 

Оподаткування 

підприємств 

       10   10 

Разом за змістовим        54 4 2   48 



модулем 1 

Змістовий модуль 2. Формування основних та оборотних засобів підприємства. Фінансове 

планування та фінансова санація підприємств 

Тема 1. Оборотні 

кошти та їх 

організація на 

підприємстві 

       14 2 2   10 

Тема 2. Оцінка 

фінансового стану 

підприємства 

       10   10 

Тема 3. 

Кредитування 

підприємств 

       14 2 2   10 

Тема 4. Фінансове 

забезпечення 

відтворення 

основних засобів  

       10   10 

Тема 5. Фінансове 

планування на 

підприємствах 

       9   9 

Тема 6. Фінансова 

санація 

підприємств 

       9   9 

Разом за змістовим 

модулем 2 

       66 4 4   58 

Усього годин         120 8 6   106 

Курсовий проект 

(робота) з 

__________ 

__________________

_ 
(якщо є в робочому 

навчальному плані) 

 

 

- 

 

 

-  
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

- 

 

- 

 

- 
 

 

- 

Усього годин -       120 8 6   106 

 

 

4. Теми семінарських занять 

Не передбачено 

 

5. Теми практичних занять 

 

              

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основи фінансів підприємств. Організація грошових 

розрахунків. Грошові надходження підприємств. 

Формування і розподіл прибутку. Оподаткування 

підприємств. 

 

2 

2 Оборотні кошти та їх організація на підприємстві. 2 



Оцінка фінансового стану підприємства. 

3 Кредитування підприємств. Фінансове забезпечення 

відтворення основних засобів. Фінансове планування на 

підприємствах. Фінансова санація підприємств. 

2 

                   

6. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено 
 

7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентами. 
 

1. Роль фінансів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин. 

2. Розподіл прибутку  - кінцевий етап у реалізації розподільчої функції 

фінансів підприємств. 

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

вважається, що цей показник відображає більшу ефективність операційної 

діяльності, ніж чистий прибуток. 

4. Склад і сутність доходів від фінансових операцій. 

5. Склад і сутність доходів від інвестиційної діяльності. 

6. Напрями використання прибутку підприємства. 

7. Порядок формування прибутку від фінансових операцій. 

8. Недоліки оподаткування підприємств в Україні та причини, які їх 

зумовлюють. 

9. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні.   

10. Сфера застосування і особливості  визначення  податку  на прибуток 

різних суб’єктів господарювання відповідно  до чинного законодавства   

України. 

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

12. Порядок і особливості  визначення амортизаційних  відрахувань з метою  

обчислення оподаткованого прибутку. 

13. Порядок оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування 

прибутку підприємств. 

14. Економічна сутність непрямих податків і їх вплив на діяльність суб’єктів 

підприємницької діяльності  в Україні. 

15. Сутність та порядок розрахунку податкового кредиту, його формування та 

відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності.  

16. Сутність оборотних коштів. 

17. Класифікація і принципи організації оборотних коштів. 

18. Джерела формування оборотних коштів та їхня роль у господарській 

діяльності підприємств. 

19. Показники ефективності використання оборотних коштів. 

20. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства. 

21. Нормування оборотних коштів,  його мета та  ефективність. 



22. Наслідки та причини нестачі власних оборотних коштів для діяльності 

підприємства. 

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

24. Сутність контокорентного  кредитування. Його відмінності від 

овердрафту. 

25. Сутність факторингу. Види факторингових операцій. 

26. Кредитування під облік векселів. 

27. Сутність, особливості  і відмінності банківського, комерційного і 

лізингового  кредитування. 

28. Особливість отримання кредитів за кредитною лінією. Види кредитних 

ліній. 

29. Особливості кредитування  малих підприємств  комерційними банками  

України. 

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

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

32. Сутність факторів які впливають на термін корисного використання 

об’єктів основних засобів. 

33. Методи нарахування амортизаційних відрахувань та  їх сутність. 

34. Основні функції амортизаційних відрахувань та їх зміст. 

35. Розкрийте основні напрями впливу амортизаційних відрахувань  на 

господарську діяльність підприємства. 

36. Основні підходи до оцінки вартості  основних засобів. 

37. Умови здійснення індексації  балансової вартості  груп  основних  засобів  

у податковому обліку  та  їх переоцінка  за національними   стандартами 

бухгалтерського обліку. 

38. Капітальні інвестиції та їх роль у розвитку підприємницьких структур. 

39. Види ремонту основних засобів і джерела їх фінансування. 

40. Необхідність, практичне  значення і завдання оцінки  фінансового  стану 

підприємства. 

41. Форми і методи фінансового аналізу, їх характеристика. 

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

підприємства. 

43. Сутність  понять  „ліквідності”  і  „платоспроможності”. Обчислення 

показників оцінки  ліквідності  активів  та платоспроможності 

підприємства. 

44. Сутність фінансової стійкості підприємства. Рівні  фінансової стійкості  

згідно з методикою визначення забезпеченості запасів і витрат джерелами 

їх формування. 

45. Сутність факторного аналізу прибутку і рентабельності  підприємства. 

46. Сутність та значення однофакторного дискримінантного аналізу. 

47. Особливості аналізу фінансової стійкості підприємств різних напрямів  

економічної діяльності. Резерви зміцнення фінансової стійкості 

підприємства. 

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

характеристика. 



49. Порівняльна оцінка фінансового прогнозування та фінансового 

планування на підприємстві. 

50. Характеристика сутності і структури оперативного фінансового плану. 

51. Місце бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві . 

52. Сутність оперативного і поточного  фінансового планування, їх 

відмінність. 

53. Значення оцінки показників  діяльності  підприємства для фінансового 

планування. 

54. Економічна сутність фінансової санації підприємства і мета її проведення. 

55. Критерії оцінки ефективності  санації. 

56. Санаційна спроможність підприємства. Передумови  та економічні  

критерії санаційної спроможності підприємства. 

57. Суть реконструкції підприємства. 

58. Основний зміст реорганізації, її форми  і види. 
 

Прав 1. Система грошових відносин, які відображають формування, розподіл і використання грошових 

фондів і доходів суб’єктів господарювання в процесі відтворення — це...ильнa відповідь: А-2,4,14;  В-3,8,13;  

С-1,5-7,9-12,15. 

1 грошові кошти; 

2  кредитні ресурси; 

3 фінанси підприємств; 

4 грошові фонди підприємства; 

 
2. Управління фінансами підприємства передбачає: 

1 наявність об'єктів і суб'єктів керування; 

2 існування місцевих органів самоврядування; 

3 наявність у суб'єктів господарювання та держави фінансових ресурсів; 

4 наявність нормативно-правової бази. 

 
3.Трасант - це особа, яка: 

1 переказує свій платіж на іншу особу; 

2 має вексельні повноваження; 

3 є платником за векселем. 

4 Зобов’язана сплатити за  переказним векселем. 

 
4. Переказний вексель — це... 

1 письмовий документ, який містить зобов'язання особи, котра видала вексель (боржника), сплатити 

власникові векселя певну суму; 

2  зобов'язання банку-емітента векселя сплатити вказаній у векселі особі відповідну суму в 

установлений строк; 

3 письмовий документ, який містить зобов'язання особи, котра видала вексель, сплатити вказану у 

векселі суму третій особі; 

4 немає правильної відповіді. 

 
5. Інший операційний дохід - це: 

1 дохід від безкоштовно отриманих активів; 

2 відшкодування раніше списаних активів; одержані пені, штрафи, неустойки; дохід від операційної 

курсової різниці; дохід від операційної оренди активів 

3 одержані пені, штрафи, неустойки; 

4 реалізація необоротних активів. 

 

6. Валовий дохід підприємства – це… 

1 різниця між виручкою від реалізації продукції і матеріальними витратами; 

2 різниця між виручкою від реалізації продукції і собівартістю продукції; 

3 різницю між собівартістю і заробітною платою; 



4 сума прибутку і непрямих податків. 

 

7. Знайдіть правильне визначення економічної сутності прибутку: 

1 це частина додаткової, створеної і реалізованої, готової до розподілу вартості; 

2  частина реалізованого додаткового і необхідного продукту; 

3 кошти отримані від фінансових інвестицій; 

4 фінансовий результат, одержаний підприємством від його основної діяльності. 

 

8. Чистий дохід (виручка) - це : 

1 різниця між виручкою від реалізації та повною собівартістю продукції; 

2 різниця між виручкою від реалізації та непрямих податків, знижок, тощо; 

3 різниця між валовим прибутком  та непрямими податками; 

4 різниця між валовими доходами та валовими витратами. 

 

9. Що є об’єктом оподаткування ПДВ: 

1 ціна продажу товарів; 

2 прибуток від реалізації продукції; 

3 оборот з продажу продукції, товарів; 

4 виробнича собівартість. 

 

10. Об'єктом оподаткування прибутку підприємства є: 

1 прибуток від реалізації продукції; 

2 фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; 

3 валовий прибуток; 

4 різниця між сумою доходів і собівартістю реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та 

сумою інших втрат. 

 

11. Грошовими надходженнями є: 

1 виручка від реалізації продукції; 

2 прибуток підприємства; 

3 валовий доход підприємства; 

4 дебіторська заборгованість, списана як безнадійна:  

 

12. Грошовий потік – це: 

1 Сукупність розподілених за часом грошових надходжень і напрямків використання коштів, що 

мають місце в процесі фінансово-господарської діяльності підприємства; 

2 додатковий вироблений продукт; 

3 знову створена вартість; 

4 виручка від реалізації за мінусом податків; 

5 валовий доход за мінусом оплати праці. 

 

13. Оборотні кошти – це: 

1 сума статутного капіталу; 

2 сума сталих пасивів; 

3 це кошти, що їх вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу для звбезпечення безперервного 

виробництва та реалізації виготовленої продукції. 

4 це вартість матеріально-речових цінностей, що використовуються підприємствами у виробничій і 

невиробничій сферах діяльності протягом тривалого часу. 

 

14. Оборотні кошти сфері виробництва – це: 

1 готова продукція; 

2 виробничі запаси; витрати майбутніх періодів; незавершене виробництво; 

3 незавершене виробництво; 

4 кошти у розрахунках. 

 

15. Норматив оборотних коштів – це: 

1 економічно обгрунтований розрахунок максимальної потреби у фінансових ресурсах, необхідних 

підприємству для придбання максимальної потреби товарно-матеріальних цінностей, які 

забезпечують його безперервний виробничий цикл; 

2 залишок оборотних засобів на кінець року; 

3 економічно обгрунтований розрахунок мінімальної потреби у фінансових ресурсах для придбання 



товарно-матеріальних цінностей, які забезпечують нормальну роботу підприємства; 

4 наявна величина оборотних засобів в господарстві на певну дату; 

 

16. Бланковий кредит-це кредит, виданий : 

1  під заставу цінних паперів 

2 із застосуванням підвищеної відсоткової ставки 

3 надійним позичальникам;  

4 тільки під зобов'язання повернути кредит. 

 

17. 0вердрафт-це: 

1 кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги 

2 кредит, який надається в товарній формі;  

3 короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству понад .залишок коштів на його 

рахунку; 

4 кредит, що надається в іноземній валюті. 

 

18. Стійкі пасиви є : 

1 заборгованістю перед державою; 

2 плановою кредиторською заборгованістю; 

3 плановою дебіторською заборгованістю ; 

4 довгостроковим кредитом. 

 

19.Фінансове планування -це: 

1 процес фінансового аналізу виробничого підприємства; 

2 сукупність методів та заходів із прогнозування діяльності підприємства; 

3 процес узгодження фінансових ресурсів за джерелами формування та напрямками їх використання 

в обсязі і часі;  

4 процес управління фінансово-господарською діяльністю підприємства в Короткостроковому 

періоді. 

 

20. Сутність розрахунково-аналітичного методу планування фінансових показників 

1 полягає в : 

2 розробленні варіантів планових розрахунків для вибору найоптимальнішого варіанта; 

3 розрахунку показників на підставі аналізу фактичних даних з урахуванням перспектив їх змін у 

плановому періоді; 

4 розрахунку показників на основі певних фінансових норм і техніко-економічних нормативів; 

5 балансування доходів і витрат фінансового плану з зазначенням джерел покриття кожної статті 

витрат. 

 

21. Коефіцієнт автономії визначається як відношення: 

1 власних коштів до позикових; 

2 власних коштів до оборотних активів; 

3 поточних активів до поточних пасивів; 

4 власних коштів до суми підсумку балансу. 

 

22. Підприємство вважається неплатоспроможним, якщо: 

1 коефіцієнт автономії більше 0,5; 

2 коефіцієнт покриття менше 1; 

3 зменшується коефіцієнт обертання дебіторської заборгованості; 

4 коефіцієнт фінансової стабільності більше . 

 

23. Коефіцієнт швидкої ліквідності має нижню межу показника: 

1 0,2; 

2 0,6; 

3 0,7; 

4 1. 

 

24. Підприємство реалізувало паливо по ціні 7500 грн. за 1 т. на суму  150000 при ставці акцизу 14 євро за 1 т. 

Визначити суму акцизу та ПДВ, що підлягають сплаті до бюджету, якщо євро 12 грн. 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 



 

25.  Розрахувати коефіцієнт абсолютної ліквідності підприємства, якщо поточні зобов’язання становлять 5 

млн. грн.,  поточні активи – 6 млн. грн., з яких 30 % - запаси, 20 % - дебіторська заборгованість, решта – 

грошові кошти та їх еквіваленти: 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

26. Банк викуповує у підприємства вексель номінальною вартістю 100000грн. за 90 до його погашення за 

ставкою 20%. Яку суму отримає підприємство? 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь) 

27. Фінансова діяльність підприємства — це: 

1 економічні відносини суб'єкта господарювання з бюджетною системою в процесі виконання фінан-

сових зобов'язань; 

2 система використання різних форм і методів, для фінансового забезпечення функціонування 

підприємств та досягнення ними поставлених цілей. 

3 формування різноманітних фондів грошових засобів; 

4 державна реєстрація підприємства. 

 

28. Платіжне доручення — це... 

1 документ, що містить доручення чекодавця банку переказати з його рахунка певну суму; 

2 письмове боргове зобов'язання, яке дає право вимагати від боржника сплати відповідної суми; 

3 письмове доручення платника банку про списання з його рахунка певної суми й переказування на 

рахунок одержувача; 

4 комбінований документ, який містить вимогу постачальника та доручення платника; 

 

29.  Акредитив задепонованої суми коштів по якому достатньо для оплати зобов’язань називається __________: 

 

(у бланку відповідей впишіть вірну відповідь одним словом) 

30.  Підібрати відповідні ставки до кожного податку і збору 

A. Єдиний податок 

B. Податок на нерухоме майно відмінне 

від земельної ділянки 

C. Збір за місця паркування транспортних 

засобів 

D. Туристичний збір 

 

1. 6% 

2.20% 

3. 0,03% 

4. 1% 

5.10% 

6.0,15% 

7.2 % 

8.2,7% 
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1. Види фінансових результатів та методи планування прибутку. 

 

 Т.1. Фінанси підприємств — це... 
1 грошові кошти; 
2  кредитні ресурси; 
3 економічні відносини в грошовій формі, які виявляються в процесі 

руху вартості; 



4 грошові фонди підприємства; 
 

 Т.2. Трасант - це особа, яка: 

1 переказує свій платіж на іншу особу; 

2 має вексельні повноваження; 

3 є платником за векселем. 

4 Зобов’язана сплатити за  переказним векселем. 
 
 Т.3. Об'єктом оподаткування прибутку підприємства є: 

1 прибуток від реалізації продукції; 

2 фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування; 

3 валовий прибуток; 

4 прибуток із джерелом походження в Україні  та за  її межами. Який 

визначається шляхом зменшення суми доходів звітного періоду на 

собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг 

та суму інших витрат звітного податкового періоду; 

5 прибуток, що визначається шляхом скоригованого валового доходу, 

зменшеного на суму валових витрат та амортизаційних відрахувань. 
 
 Т.4. Оборотні кошти – це: 

1 сума статутного капіталу; 

2 сума сталих пасивів; 

3 це кошти, що їх вкладено в оборотні виробничі фонди і фонди обігу 

для звбезпечення безперервного виробництва та реалізації 

виготовленої продукції; 

4 це вартість матеріально-речових цінностей, що використовуються 

підприємствами у виробничій і невиробничій сферах діяльності 

протягом тривалого часу. 
 
 Т.5. 0вердрафт-це: 

1 кредит, що надається у вигляді гарантійної послуги 

2 кредит, який надається в товарній формі;  

3 короткостроковий кредит, що надається надійному підприємству 

понад залишок коштів на його рахунку; 

4 кредит, що надається в іноземній валюті. 
 

 6. Стійкі пасиви є : 

1 заборгованістю перед державою; 

2 плановою кредиторською заборгованістю; 

3 плановою дебіторською заборгованістю ; 

4 довгостроковим кредитом. 
 

 Т.7. Вкажіть мінімально допустимі строки корисного 

використання основних засобів групи 4 – машини та 

обладнання: 

1  5; 



2  10; 

3  15; 

4           20  

 

 Т. 8. Коефіцієнт автономії визначається як відношення: 

1 власних коштів до позикових; 

2 власних коштів до оборотних активів; 

3 поточних активів до поточних пасивів; 

4 власних коштів до суми підсумку балансу. 

 

 Т.9. Підприємство «Онікс» позичила у банку «Фінанси і кредит» 

8  тис. дол.  На 5 місяців під 24% річних.  

Які відсотки за кредит заплатить підприємство банку. 

1 800 дол.; 

2 1920 дол.; 

3 160 дол.; 

4 300 дол. 

 

 Т.10. Реструктуризація підприємства - це : 

1 повна або часткова зміна власника статутного фонду юридчної особи; 

2 складова його реорганізації;. 

3 проведення організаційно-економічних, правових, виробничо - 

технічних заходів, спрямованих на зміну структури підприємства, 

управління ним, форм власності, організаційно-правових форм, як 

здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення, 

збільшення обсягів випуску конкурентоспроможної продукції, 

підвищення ефективності виробництва; 

4 правильної відповіді немає 

 

Задача 1. Банк викуповує у підприємства вексель номінальною вартістю 100000 грн. 

за 90 до його погашення за ставкою 20%. Яку суму отримає підприємство? 

 

Задача 2. Підприємство звернулось у банк з проханням викупити рахунки-

фактури (дебіторську заборгованість) на суму 50000 грн. Плата за кредит 36% 

річних. Середній термін обертання коштів у розрахунках з покупцем – 20 днів. 

Комісійна винагорода за факторингове обслуговування 2%. Визначити плату за 

факторинг. 
 

 

 

8. Методи навчання 

Викладання даної дисципліни проводиться із застосуванням лекцій, 

семінарських(практичних) занять, ділові ігри. Застосовуються методи 

проблемного навчання: 

- проблемний виклад матеріалу 



- частково-пошуковий  

- дослідницький(при написанні рефератів, магістерських робіт) 

 

9. Форми контролю 

 Екзамен 

Готуючись до заліку, студент самостійно здійснює систематизацію 

вивченого матеріалу, а також інших тем і питань для самостійного опрацювання, 

які включено до програми курсу “Фінанси підприємств”. 

Залік проводиться за розкладом екзаменаційної сесії. Заліки проводяться 

комісією у складі: лектор потоку, викладачі, що проводять семінарські заняття. 

Заліки в письмовій формі проводяться за єдиними білетами, які складаються 

кафедрою. Кожен білет має свій номер. На залік виносяться вузлові питання, 

завдання, що потребують творчої відповіді та уміння систематизувати отримані 

знання і застосовувати їх при вирішенні аналітичних завдань тощо. 

                                                                 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання знань студента 

відбувається за 100-бальною шкалою і переводиться в національні оцінки згідно 

з табл. 1 «Положення про екзамени та заліки у НУБіП України» (наказ про 

уведення в дію від 27.12.2019 р. № 1371)  

 

Рейтинг студента, 

 бали 

Оцінка національна                                         

за результати складання 

екзаменів заліків 

90-100 Відмінно 

Зараховано 74-89 Добре 

60-73 Задовільно 

0-59 Незадовільно Не зараховано 

 

 

Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни Rдис (до 

100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до рейтингу 

студента (слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): Rдис = Rнр + Rат. 
 

11. Методичне забезпечення 

 

1. Олійник Л.А. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з 

дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів ОС «Бакалавр» напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит» скороченого терміну навчання. К.: ЦП 

«Компринт», 2016. 124 с. 

2. Олійник Л.А., Негода Ю.В. Методичні вказівки та завдання з дисципліни 

«Фінанси підприємств» для проведення практичних занять та самостійної 



роботи студентам денної форми навчання напряму підготовки 6.030509 

«Облік і аудит».  К.: ЦП «Компринт», 2016. 216 с. 

3. Олійник Л.А. Практикум з дисципліни «Фінанси підприємств» для 

студентів напряму підготовки  6.030509 «Облік і аудит. К.: ЦП 

«Компринт», 2017. 153 с.  

4. Олійник Л.А., Негода Ю.В. Методичні вказівки до виконання практичних 

завдань з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів ОС «Бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». К.: ЦП «Компринт», 2019. 86 с.  

5.      Березовська Л.О., Лемішко О.О.,  Олійник Л.А.,Робочий зошит для 

проведення практичних занять з дисципліни “Фінанси підприємств” 

студентам ОС «Бакалавр» спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» та 073 «Менеджмент» (Менеджмент організацій і 

адміністрування, Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності). К.: ЦП 

«Компринт», 2020. 213 с. 

 
12. Рекомендована література 

Основна 

1. Лайко П.А., Мних М.В.Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: Знання України, 

2004. 428 с. 

2. Непочатенко О.О. Фінанси підприємств: підручник. К.: «Центр учбової 

літератури», 2013. 504 с. 

3. Слав’юк Р.А.Фінанси підприємств: підручник. К.: Знання, 2010. 460 с.   

4. Фінанси підприємств. Підручник.   Видання 6-е / за  ред. А.М. Поддєрьогіна. 

К.: КНЕУ, 2006. 552 с. 

5. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): теоретично-

практичний посібник. 2-ге вид.  К. : Кондор, 2011. 429 с. 

6. Фінанси підприємств: навч. посібник: Курс лекцій; за ред. Г.Г. Кірейцева. К.: 

ЦУЛ, 2002. 268 с. 

7. Фінанси підприємств: навч. посібник / за ред. Г.Я. Аніловської, І.Б. Висоцької. 

Львів: ЛьвДУВС, 2018. 440 с. 

8. Бедринець М. Д., Довгань Л. П. Фінанси підприємств: навч. посіб. К.: Центр 

учбової літератури, 2018. 292 с. 

9. Фінанси підприємств: підручник / О.Б.Курило, Л.П.Бондаренко, О.И Вівчар, 

О.М.Чубка. К.: Видавничий дім «Кондор», 2020. 340 с. 

 

Допоміжна 

10.  Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-

14#Text 

11. Закон України “Про господарські товариства” від 19 вересня 1991р. URL: 

http://www.zakon1.rada.gov.ua. 

12. Закон України „ Про інвестиційну діяльність” (ВВРУ, 16/97 або ГК, №13/97). 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1560-12#Text 

13. Закон України „Про платіжні системи та переказ грошей в Україні”. URL: 

http://www.zakon1.rada.gov.ua/


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text 

14. Кодекс України з процедур банкрутства: 18.10.2018 № 2597-VIII. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19 

15. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. 

Затверджена Постановою НБУ № 22 від 21.01.04 р. URL: http://www. 

rada.gov.ua. 

16. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: http://www. 

rada.gov.ua. 

17.  Національне положення   (стандарт)   бухгалтерського   обліку   №11   

«3обов'язання». Затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

березня від 31.01.2000 № 20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-

00#Text    

18.  Національне положення (стандарт бухгалтерського обліку № 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності». Затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

19.  Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навч. посібник. 3-тє вид., виправл. і 

доп. К.: Знання-Прес, 2009. 299 с.  

20. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. 

Затверджена Постановою НБУ № 22 від 21.01.04 р. URL: http://www. 

rada.gov.ua  

21.  Методичні рекомендації до виконання практичних робіт з навчальної 

дисципліни "Фінанси підприємств" для студентів напряму підготовки 6.030508 

"Фінанси і кредит" усіх форм навчання. Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена 

Кузнеця. Харків: Вид. ХНЕУ ім. Семена Кузнеця, 2014. 42 с. 

22. Онисько С.М., Марич П.М. Фінанси підприємств: підручник для студ. 2-е вид. 

Львів: „Магнолія Плюс”, 2006. 367 с. 

23. Фінанси підприємств: тести, задачі, методичні рекомендації. Навч. посібник/     

за    ред.  В.З. Потій. К.: КНЕУ, 2005. 244 с. 

24. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О. М. Рудницька, С. В. Паранчук, О. М. 

Чубка. Нац. ун-т "Львів. політехніка". Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. 257 

с.  
Інформаційні ресурси 

 
25. Електронна бібліотека НУБіП України. URL: https://nubip.edu.ua/node/17325  

26. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. URL: http://portal.rada.gov.ua. 

27. Офіційний веб-портал Державної казначейської служби України. URL: 

http://treasury.gov.ua/main/uk/index. 

28. Офіційний веб-сайт Державної служби статистики України. URL: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 

29. Офіційний веб-сайт Державної аудиторської служби України. 

URL:http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index. 

30. Офіційний веб-сайт Державної податкової служби України. URL: 

http://tax.gov.ua/    

31. Ukraine Business & Economy. URL: http://www.oon.com.ua  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2346-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://nubip.edu.ua/node/17325
http://portal.rada.gov.ua/
http://treasury.gov.ua/main/uk/index
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index
https://tax.gov.ua/


32.  Газети країн світу. URL: http://www.dds.ni    

33.  Financial Times .  URL: http://www.ft.com 

34. Wall Street Journal (only with paid subscription). URL:  http://www.wsj.com 

35. New York Times (Information About). URL: http://www.nytimes.com 

36. Вісник Національного банку України. URL: http://www.bank.gov.ua    

37. Європа. URL: http://www.eur.ru 

38. Комп&ньон. URL: http://www.maximum.com.ua    

39. Всесвітній банк. URL: http://www.worldbank.org 

40. Європейський Союз. URL: http://www.europa.eu.int 

41. Міжнародний валютний фонд (МВФ). URL: http://www.imf.org 

 

Курс в системі elearn – https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=658 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Домашнє завдання є важливим елементом вивчення дисципліни. Її метою є 

здобуття навичок самостійної роботи з літературними джерелами, нормативно-

законодавчими актами, що регулюють питання місцевих фінансів  

Домашнє завдання виконується у вигляді реферату, що містить такі розділи: 

вступ, основну частину висновки, список використаної літератури, дадатки. Обсяг 

роботи має становити 15-20 сторінок машинописного тексту з інтервалом 1,5. 

Викладати матеріал необхідно чітко, логічно. Приводячи в тексті цитати або 

цифрові дані необхідно посилатися на їх джерело. 

Домашнє завдання здається не пізніше, як за тиждень до початку сесії. Після 

рецензування роботи студент повинен ознайомитись із зауваженнями 

викладачами та дати на них відповідь. Без зарахованого домашнього завдання  

студент до іспиту (заліку) не допускається. 

Підготовка реферату полягає в закріпленні та поглибленні теоретичних 

знань, отриманих студентом у процесі вивчення курсу, виробленні уміння 

самостійно працювати з навчальною, спеціальною літературою і статистичними 

матеріалами, робити узагальнення і висновки. 

В ході виконання домашнього завдання студент повинен вивчити 

законодавчі акти, літературні джерела, статистичні та інші матеріали в яких 

розглядаються питання обраної теми. Отже, мета контрольної роботи полягає в 

напрацюванні навичок самостійного розв’язання  практичних проблем з наукових 

позицій і письмового викладу отриманих результатів.  

Для цього студенти обирають тему за порядковим номером в екзаменаційній 

відомості. 

Тематика рефератів для виконання домашнього завдання 

1. Роль фінансів підприємств в умовах трансформації ринкових відносин. 

2. Розподіл прибутку  - кінцевий етап у реалізації розподільчої функції фінансів 

підприємств. 

http://www.dds.nl/~kidon/uspapers.html
file:///H:/ЛЕС13-14/Зеліско%20Форма%20№%20Н-3.03/Financial%20Times
http://www/
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http://www.wsj.com/
http://www.nytimes.com/
http://www/
file:///H:/ЛЕС13-14/Зеліско%20Форма%20№%20Н-3.03/Вісник%20Національного%20банку%20України
http://www/
http://www.eur.ru/emag/index.html
http://www/
http://www.maximum.com.ua/default_max.htm
http://www/
http://www.worldbank.org/
http://www.europa.eu.int/
http://www.imf.org/


3. Причини впровадження і форми державного регулювання  формування і 

розподілу фінансових ресурсів підприємств. 

4. Розкрити особливості застосування будь-якої вибраної форми розрахунків 

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

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

5. Розкрити сутність і причини кризи платоспроможності підприємств на 

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

6. Причини введення календарної черговості платежів з розрахунків 

підприємств. 

7. Дебіторська   і кредиторська заборгованість, причини виникнення та шляхи 

зменшення. 

8. Порядок визначення доходу за бухгалтерським та податковим обліком. 

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

вважається що цей показник відображає більшу ефективність операційної 

діяльності ніж чистий прибуток. 

10. Склад і сутність доходів від фінансових операцій. 

11. Склад і сутність доходів від інвестиційної діяльності. 

12. Відмінність у визначенні прибутку в податковому та бухгалтерському обліку.   

13. Напрямки використання прибутку підприємства. 

14. Порядок формування прибутку від фінансових операцій. 

15. Недоліки оподаткування підприємств в Україні та причини що їх 

зумовлюють. 

16. Місце оподаткування прибутку підприємств у підсистемі оподаткування 

суб’єктів господарювання. 

17. Особливості оподаткування прибутку підприємств в Україні  і шляхи його 

вдосконалення  ( із врахуванням  зарубіжного досвіду). 

18. Сфера застосування і особливості  визначення  податку  на прибуток різних 

суб’єктів господарювання відповідно  до чинного законодавства   України. 

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

20. Порядок і особливості  визначення амортизаційних  відрахувань з метою  

обчислення оподаткованого прибутку. 

21. Порядок оподаткування виплати дивідендів у системі оподаткування 

прибутку підприємств. 

22. Економічна сутність непрямих податків і їх вплив на діяльність суб’єктів 

підприємницької діяльності  в Україні. 

23. Сутність та порядок розрахунку податкового кредиту, його формування та 

відшкодування суб’єктам підприємницької діяльності.  

24. Нормування оборотних коштів,  його мета та  ефективність. 

25. 6.2.Наслідки та причини нестачі власних оборотних коштів для діяльності 

підприємства. 

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

27. Сутність контокорентного  кредитування. Його відмінності від овердрафту. 

28. Сутність факторингу. Види факторингових операцій. 

29. Кредитування під облік векселів. 



30. Сутність, особливості  і відмінності банківського, комерційного і лізингового  

кредитування. 

31. Особливість отримання кредитів за кредитною лінією. Види кредитних ліній. 

32. Особливості кредитування  малих підприємств  комерційними банками  

України. 

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

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

35. Сутність факторів які впливають на термін корисного використання об’єктів 

основних засобів. 

36. Методи нарахування амортизаційних відрахувань та  їх сутність. 

37. Основні функції амортизаційних відрахувань і їх зміст. 

38. Розкрийте основні напрями впливу амортизаційних відрахувань  на 

господарську діяльність підприємства. 

39. Основні підходи до оцінки вартості  основних засобів. 

40. Умови здійснення індексації  балансової вартості  груп  основних  засобів  у 

податковому обліку  та  їх переоцінка  за національними   стандартами 

бухгалтерського обліку. 

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

42. Види ремонту основних засобів і джерела їх фінансування. 

43. Необхідність, практичне  значення і завдання оцінки  фінансового  стану 

підприємства. 

44. Форми і методи фінансового аналізу, їх характеристика. 

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

підприємства. 

46. Сутність  понять  „ліквідності”  і  „платоспроможності”. Обчислення 

показників оцінки  ліквідності  активів  та платоспроможності підприємства. 

47. Сутність фінансової стійкості підприємства. Рівні  фінансової стійкості  

згідно методики визначення забезпеченості запасів і витрат джерелами їх 

формування. 

48. Сутність факторного аналізу прибутку і рентабельності  підприємства. 

49. Сутність та значення однофакторного дискримінантного аналізу. 

50. Особливості аналізу фінансової стійкості підприємств різних напрямів  

економічної діяльності. Резерви зміцнення фінансової стійкості підприємства. 

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

характеристика. 

52. Порівняльна оцінка фінансового прогнозування та фінансового планування 

на підприємстві. 

53. Характеристика сутності і структури оперативного фінансового плану. 

54. Місце бюджетування в системі фінансового планування на підприємстві . 

55. Сутність оперативного і поточного  фінансового планування, їх відмінність. 

56. Значення оцінки показників  діяльності  підприємства для фінансового 

планування. 

57. Економічна сутність фінансової санації підприємства і мета її проведення. 

58. Критерії оцінки ефективності  санації. 



59. Санаційна спроможність підприємства. Передумови  та економічні  критерії 

санаційної спроможності підприємства. 

60. Суть реструктуризації підприємства. 

61. Основний зміст реорганізації, її форми  і види. 

 


