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«Осмислення знань студента завжди  

пов’язане з його самостійною працею»  

(В. Сухомлинський) 

 

 

ВСТУП 

    В освоєнні навчального матеріалу з предмету «Фінанси підприємства» надзвичайно 

важливу роль відіграє не тільки активна участь студентів на аудиторних лекційних, 

семінарських та практичних заняттях, а й їх самостійна робота, яка має за мету  

забезпечити розширення й поглиблення теоретичних знань та практичних навичок з 

предмету, повинна привчити студента застосовувати сучасну методику розрахунків та 

комп’ютерної техніки, самостійно працювати з різними джерелами 

інформації(підручниками, навчальними посібниками, монографіями,мережею Internet 

тощо). 

   У роботі над навчальним матеріалом дуже важливим є вміння студента самостійно 

підбирати необхідні джерела інформації, наполеглива робота у цьому аспекті виробить у 

студентів аналітичне мислення, сформує власний погляд на проблемні питання предмету, 

навчить робити правильні висновки та надавати обґрунтовані пропозиції під час 

вирішення актуальних питань. Це необхідно майбутньому спеціалісту, бо 

найважливішим, особливо для економічних спеціальностей, є те, чи володіє економіст 

самостійним економічним мисленням, чи здатний він з дотриманням вимог науково-

теоретичних засад використовувати конкретну суму знань в умовах мінливих 

економічних відносин.   

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан 

підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому. 

Фінанси підприємства — це економічна категорія, яка відображає сукупність 

грошових відносин з приводу формування, розподілу та використання доходів суб'єктів 

господарської діяльності. 

Мета вивчення дисципліни:  формування системи базових знань з теорії і практики 

фінансових відносин суб’єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, 

фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств.  

Завдання: вивчення сутності й функції фінансів підприємств, фінансових ресурсів і 

джерел їх формування; організації фінансів підприємств; набуття навиків фінансових 

розрахунків; оволодіння методами фінансового планування, оцінювання фінансового 

стану підприємства  

Предмет: фінансово-економічні відносини суб’єктів господарювання.  

Після вивчення курсу цього предмету студенти повинні знати: 

 теоретичні основи усіх сфер фінансової діяльності суб’єктів підприємницької 

діяльності; 

 організацію фінансів підприємства; 

 організацію фінансової роботи на підприємстві; 

 діючі положення про здійснення розрахункових операцій у готівковій та 

безготівковій формах.  

   Також студенти повинні вміти: 

 здійснювати розрахунки фінансових ресурсів підприємств; 
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  здійснювати розрахунки грошових надходжень від операційної,  фінансової та 

інвестиційної діяльності; 

 застосовувати технологію проведення фінансових розрахунків та визначення 

фінансових результатів у господарствах різних форм власності і господарювання; 

 давати оцінку фінансового стану підприємства; 

 здійснювати розробки фінансового плану та оперативного фінансового плану; 

 аналізувати фінансові результати діяльності підприємств; їх податкування. 

Зміст дисципліни розкривається в темах(розділах): 

1. Сутність і основи організації фінансів підприємств. 

2. Організація грошових розрахунків підприємств. 

3. Формування і використання прибутку. 

4. Оподаткування підприємств. 

5. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах. 

6. Кредитування підприємств. 

7. Оцінювання фінансового стану підприємств. 

8. Фінансове планування на підприємствах.  

 

 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 

 

Тема 2 Організація грошових розрахунків підприємств 2 

2 Тема 3 Грошові надходження підприємств 2 
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Тема 4 Формування і використання прибутку 

4.2.Планування прибутку підприємств.  Методи 

розрахунку прибутку. Розподіл прибутку підприємства та 

використання чистого прибутку.  

2 

4 Тема 5 Оподаткування підприємств 2 

5 Тема 6 Оборотні кошти та їх організація на 

підприємствах 

6.2.Визначення потреби підприємства в оборотних 

коштах. Поняття норм та нормативів оборотних коштів.  

 

2 

 

6 Тема 7 Кредитування підприємств 2 

7 Тема 8 Фінансове забезпечення відтворення основних 

засобів 

8.2.Джерела фінансування відтворення основних фондів. 

Сутність і склад капітальних вкладень. Джерела 

фінансування капітальних вкладень. Організація 

фінансування капітальних вкладень.  Джерела 

фінансування ремонту основних засобів. Ефективність 

вкладення капіталу в основні фонди. 

 

2 

 

 

8 Тема 9 Фінансове планування на підприємствах 2 
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9 Тема 10 Оцінювання фінансового стану підприємств 

10.2. Комплексне оцінювання фінансового стану 

підприємства. Показники оцінювання фінансового стану 

підприємства. 

2 

10 Тема 11 Банкрутство та санація 1 

 Всього 19 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Організація грошових розрахунків підприємств 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії; 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Основи організації грошових розрахунків. 

2. Сутність  грошових розрахунків на підприємстві. 

3. Готівково-грошові розрахунки.  

4. Види рахунків, що відкриваються в установах банків.  

5. Порядок відкриття рахунків в банках. 

6. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями, 

розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки за допомогою 

розрахункових чеків, розрахунки акредитивами.  

7. Факторингові послуги.  

8. Розрахунково-платіжна дисципліна.  

      

Основні поняття теми: акредитивна форма розрахунків; акредитивні рахунки; 

безготівкові розрахунки; валютний рахунок; вексель; готівка; готівкова форма 

розрахунків, кліринг; платіжна вимога; платіжне доручення; поточний рахунок; 

факторинг; чек, грошовий чек, розрахунковий чек, грошовий оборот, касові операції, 

міжнародні розрахунки, депозитний рахунок ,розрахунки по товарним операціям, 

нетоварним  операціям. 

 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

Теми рефератів: 

1. Сучасні форми безготівкових розрахунків на підприємстві: порівняльна 

характеристика та перспективи розвитку.  

2. Порядок ведення готівкових розрахунків та касових операцій на підприємствах.  
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3. Вексельна форма розрахунків і сучасний стан вексельного обігу в Україні.  

 

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Розрахунково-платіжна дисципліна та відповідальність за її порушення.  

2. Фінансово-розрахункові аспекти експортно-імпортних контрактів.  

3. Правові основи емісії векселів в Україні та їх обігу на ринку цінних паперів.  

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Товарний обмін між виробниками та споживачами відбувається у вигляді купівлі-

продажу. При цьому кожне підприємство одночасно може виступати і в ролі 

постачальника, і в ролі покупця товарів. Основою такого товарного обміну виступають 

грошові розрахунки.  

Сукупність грошових розрахунків, які здійснюють підприємства та організації у 

готівковій та безготівковій формах, утворюють грошовий оборот підприємств 

(платіжний оборот). Таке визначення грошового обороту справедливе, якщо ці 

розрахунки розглядаються в масштабах всього народного господарства. В грошовому 

(платіжному) обороті виділяють такі основні напрямки: 

 розрахунки, що пов’язані з процесом виробництва (купівля сировини, матеріалів, 

основних фондів); 

 розрахунки по результатах діяльності (фінансові зобов’язання перед бюджетом, 

централізованими цільовими фондами, кредитними установами); 

 внутрішньогосподарські розрахунки (розрахунки з робітниками, службовцями). 

Грошовий оборот – це виявлення сутності грошей у русі. Він охоплює процеси 

розподілу й обміну грошових коштів на підприємстві. 

Платіжний оборот здійснюється в двох формах: 

1. У вигляді готівкових розрахунків. В основному ця форма розрахунків 

застосовується при обслуговуванні населення (виплата заробітної плати, матеріального 

заохочення, дивідендів, пенсій, грошової допомоги). Оборот готівки в Україні 

регулюється нормативними актами, що прийняті НБУ (н-д, Постанова НБУ “Про 

порядок ведення касових операцій в національній та іноземній валюті в Україні”). 

2. У вигляді безготівкових розрахунків. Це грошові розрахунки, які здійснюються 

за допомогою записів на рахунках у банках, коли гроші (кошти) списуються з рахунку 

платника і переказуються на рахунок утримувача коштів. Дана форма розрахунків 

превалює над готівковими, тому що має значні переваги: 

 забезпечення прискорення розрахунків; 

 економія витрат, пов’язаних з перевезенням готівки; 

 зменшення потреби в обігу грошових знаків; 

 створення умов для контролю за їх цільовим використанням. 

Основою організації безготівкових розрахунків в господарському обороті України є 

Інструкція №7 “Про безготівкові розрахунки в господарському обороті України” та інші 

законодавчі акти. 

Система безготівкових розрахунків включає такі елементи: 

 основні принципи організації безготівкових розрахунків; 

 форми безготівкових розрахунків; 

 види розрахункових документів; 

 засоби платежу (по цьому критерію безготівкові розрахунки поділяються на дві 

групи: 
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а) шляхом переведення коштів з рахунку на рахунок; 

б) шляхом зарахування взаємних вимог (взаємозаліки); 

 права та обов’язки банків та клієнтів в контролі за безготівковими розрахунками. 

Безготівковий грошовий оборот повністю здійснюється через банківські установи, в 

яких відкрито рахунки суб’єктів підприємницької діяльності. 

У класифікації безготівкових розрахунків слід розрізняти: 

 розрахунки за товарними операціями, пов’язані з реалізацією продукції, 

виконанням робіт, наданням послуг; 

 розрахунки за нетоварними операціями, пов’язані з фінансовими розрахунками, з 

кредитною системою, з бюджетами різних рівнів, зі сплатою фінансових санкцій. 

 відповідно до територіального розміщення підприємств і банківських установ, що 

їх обслуговують, безготівкові розрахунки поділяються на місцеві, міжміські та 

міжнародні. 

Організація розрахунків передбачає їх здійснення записом (переказуванням) коштів з 

рахунку покупця (платника коштів) на рахунок постачальника (утримувача коштів) або 

заліком взаємних розрахунків між покупцем і постачальником продукції. 

Процес обслуговування кругообігу засобів підприємства грошовими коштами являє 

собою загальний грошовий оборот підприємства. Схематично цей процес 

характеризується трьома стадіями: 

1. Стадія Г – Т відображає відносини підприємства з постачальниками засобів 

виробництва (предметів праці і основних фондів); 

2. Стадія Т – В – Т1 відображує здійснення процесу виробництва, результатом якого є 

отримання готової продукції; 

3. Стадія Т1 – Г1 характеризує відносини підприємства з покупцями виробленої 

продукції, в яких підприємство є утримувачем грошей. 

Отже, наявність грошових коштів є об’єктивною вимогою для початку господарської 

діяльності підприємством та її продовження, проявом якого є авансування та 

інвестування грошових коштів на початку нового циклу. 

Авансування грошових коштів передбачає їх повернення в грошову форму в повному 

обсязі після закінчення одного циклу кругообігу коштів і відноситься до придбання 

матеріальних обігових активів. Авансування грошових коштів породжує виникнення так 

званого поточного грошового обороту 

 Поточний грошовий оборот являє собою економічний процес, що викликає рух 

вартості і супроводжується грошовими потоками. 

Здійснення господарської діяльності підприємством супроводжується сукупністю 

певних розрахункових та касових операцій.  

До розрахункових операцій можна віднести ті, які потребують зарахування або 

списання певних сум грошових коштів з банківських рахунків підприємства (наприклад, 

надходження коштів за реалізовану продукцію, списання коштів  для оплати матеріалів, 

сировини, напівфабрикатів постачальникам, списання з рахунку певних сум на 

господарські цілі і т.д.). Такі операції є наслідком взаємодії підприємства із суб’єктами 

зовнішнього середовища (постачальниками, покупцями, підприємствами фінансово-

кредитної системи, страховими, лізинговими, посередницькими, рекламними компаніями 

і т.п.). 

До касових операцій належать ті, результатом проведення яких є видача або 

прийняття грошових коштів в касу підприємства (н-д, видача з каси грошей в якості 

виплати заробітної плати, виплата коштів за відрядження робітникам, виплата премій та 
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інше). Тобто ці операції більш торкаються відносин підприємства з суб’єктами 

внутрішнього середовища (наймані працівники, власники). 

Для зберігання грошових коштів та проведення усіх видів розрахунків 

(розрахункових), кредитних та касових операцій підприємству необхідно мати 

розрахункові (поточні) інші рахунки в національній та іноземній валюті.  

На теперішній час банки відкривають розрахункові (поточні) рахунки юридичним, 

фізичним особам – суб’єктам підприємництва тільки при наявності документу, який 

підтверджує взяття їх на податковий облік. 

Кожне підприємство може відкривати два і більше поточних рахунка у національній 

та в іноземній валюті. 

Відкриваючи рахунки підприємству, установа банку повідомляє про це податковий 

орган за місцем реєстрації власника рахунка та Національний банк протягом трьох 

робочих днів із дня відкриття рахунка. 

Підприємства та банківські установи повинні дотримуватись вимог з питань 

відкриття рахунків. За порушення цих вимог до банків застосовуються фінансові санкції 

у вигляді стягнення штрафу від 20 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Всі рахунки підприємства залежно від виду валюти поділяються на: 

І. Рахунки в національній валюті. Вони, в свою чергу, поділяються на види: 

1. Поточний рахунок – відкривається організаціям та установам для зберігання 

грошових коштів та здійснення всіх видів банківських операцій.  

2. Субрахунок відкривається підприємствам, які мають філії, представництва, 

відділення, які знаходяться на окремому балансі і є самостійними платниками податку. В 

протилежному випадку для цих підприємств відкривається субрахунок з метою 

зарахування виручки та наступного її перерахунку на основний розрахунковий рахунок 

підприємства. 

3. Бюджетні рахунки відкриваються підприємствам, організаціям, яким виділяються 

кошти за рахунок державного або місцевого бюджету для їх цільового використання. 

4. Позичкові рахунки (судні) відкриваються юридичним та фізичним особам в будь-

якому банку, який має право видавати позички. Призначення таких рахунків – облік 

кредиту, який надається шляхом оплати розрахункових документів або перерахування на 

розрахунковий рахунок утримувача у відповідності з умовами кредитної угоди. 

5. Депозитні рахунки відкриваються на основі депозитної угоди між власником 

рахунку та банком на визначений термін. Кошти на ці рахунки перераховуються з 

поточного рахунку підприємства, і після закінчення терміну дії угоди туди ж і 

повертаються. Проценти по депозитних вкладах перераховуються в такому ж порядку. 

ІІ. Рахунки в іноземній валюті. Вони теж поділяються на види: 

1. Поточні рахунки призначені для розрахунків в межах діючого законодавства в 

безготівковій та готівковій  формі при проведенні поточних операцій. 

2. Розподільчі рахунки. З відкриттям розрахункового (поточного) рахунку в 

іноземній валюті юридичною особою відкривається розподільчий рахунок. На нього 

зараховуються всі надходження в іноземній валюті. Після обов’язкового продажу коштів, 

у відповідності з діючим законодавством України, на міжбанківському валютному 

ринку, залишок коштів зараховується на розрахунковий рахунок юридичної особи. 

3. Кредитні рахунки. Призначення цього рахунку та порядок його відкриття такий 

самий, як і в національній валюті. 

4. Депозитні рахунки. Призначення цього рахунку вже описувалось вище. 



8 

 

Для відкриття поточних рахунків як в національній, так і в іноземній валюті 

підприємство повинно подати в банк такі документи: 

1. Заяву на відкриття рахунка встановленого зразка за підписом керівника та 

головного бухгалтера. Бюджетні рахунки відкриваються на основі розпорядження 

відповідного фінансового органу або державного казначейства України про відкриття 

фінансування з бюджету. 

2. Копію свідоцтва про державну реєстрацію в органі державної виконавчої влади, 

завірену нотаріально або завірену органом, який видав свідоцтво про державну 

реєстрацію. 

3. Копію рішення про створення або реорганізацію підприємства, завірену 

нотаріально або тим органом, який прийняв це рішення. 

4. Копію Статуту (положення) підприємства, завірену нотаріально або органом, що 

реєструє. Банк, в якому відкриваються субрахунки, ставить відмітку на екземплярі 

Статуту, де є відмітка податкових органів про реєстрацію підприємства. 

5. Картку із зразками підписів осіб, яким надано право розпоряджатися рахунком. В 

картку включається відбиток печатки підприємства. 

6. Копія документа, який підтверджує взяття підприємства на податковий облік. 

7. Копія документа про реєстрацію в органах Пенсійного фонду України. 

При відкритті субрахунків в національній валюті для філій та самостійних підрозділів 

підприємств в банк крім зазначених документів надаються: 

 копія рішення про створення відокремленого підрозділу того органу, якому надане 

таке право; 

 клопотання підприємства в банк про відкриття такого рахунка. 

Для відкриття субрахунків в іноземній валюті для самостійних підрозділів юридичної 

особи обов’язково подаються в банк: 

 заява на відкриття поточного рахунка; 

 клопотання юридичної особи на відкриття поточного рахунка; 

 копії ліцензії; 

 картки із зразками підписів та відбиток печатки. 

Якщо поточний рахунок в іноземній валюті відкривається у тому ж банку, де 

відкрито рахунок в національній валюті, достатньо подати в банк заяву на відкриття 

рахунка та картку із зразками підписів та печаткою підприємства. 

Безготівкові розрахунки здійснюються в різних формах. Кожна форма розрахунку 

характеризується: 

 засобом платежу; 

 видами розрахункових документів; 

 характером документообігу; 

 певними перевагами та недоліками. 

По засобах платежу всі безготівкові розрахунки поділяються на: 

а) розрахунки шляхом переведення коштів з рахунку на рахунок; 

б) шляхом взаємозаліків. 

Безготівкові розрахунки в даний час в Україні здійснюються на основі таких видів 

розрахункових документів: 

 Платіжними дорученнями. 

 Платіжними вимогами. 

 Платіжними вимогами-дорученнями. 

 Чеками. 

 Акредитивами. 
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 Векселями. 

 Інкасовими дорученнями. 

Розглянемо кожну з форм платіжних документів та особливості їх обороту. 

1) Платіжне доручення – це письмове розпорядження підприємства банку, що 

його обслуговує про списання (перерахування) грошей із свого рахунка на рахунок 

утримувача. Вони приймаються банком тільки в сумі, яка може бути сплачена наявними 

коштами, або за рахунок кредиту, крім доручень на перерахування до бюджету суми 

податків, зборів, обов’язкових платежів та внесків в державні цільові фонди. Платіжне 

доручення дійсне протягом 10 днів із дня виписки. При відсутності або недостатності 

коштів у підприємства, платіжне доручення повертається клієнту без виконання. 

Платіжне доручення застосовується в розрахунках по платежах товарного та 

нетоварного характеру: 

 за фактично відвантажену продукцію, виконані роботи, надані послуги; 

 в порядку попередньої оплати;  

 при авансових платежах. 

Механізм розрахунку зображений на рис.1: 

6

2

1

853

Покупець (платник ГК)

Банк, що обслуговує

покупця (платника)    4

Банк, що обслуговує постача-

льника (отримувача)              7

Постачальник (утримувач ГК)

 
Рис.1. Розрахунок платіжним дорученням: 

1 – постачальник відвантажує продукцію покупцю; 2 – постачальник виставляє 

рахунок-фактуру за продукцію; 3 – покупець (платник) представляє в свій банк 

платіжне доручення; 4 – банк, що обслуговує покупця (платника ГК), у відповідності 

з дорученням списує ГК з його розрахункового рахунку; 5 – банк покупця повідомляє 

його про списання грошових коштів; 6 – банк покупця направляє платіжне доручення 

банку постачальника; 7 – банк постачальника зараховує грошові кошти на рахунок 

постачальника (утримувача); 8 – банк постачальника повідомляє постачальника 

(утримувача) про надходження грошових коштів. 

Перевагою використання платіжних доручень є можливість регулювання платником 

оплати пред’явлених зобов’язань за строками їх використання. 

Недоліком є те, що ця форма розрахунків не гарантує платежу. 

2) Платіжна вимога – це письмова вимога утримувача платежу на оплату. Платіжні 

вимоги застосовуються у випадках беззаперечного стягнення та безакцептного списання 

коштів. В ньому вказується призначена сума платежу, підстава (стаття законодавчого 

акту) на право безакцептного списання коштів. Бланк платіжної вимоги подається в банк 

із супровідним реєстром утримувачем (стягувачем) в банк, в якому відкритий рахунок 

платника. 

Відповідальність за правильність стягнення та безакцептного списання несе 

утримувач коштів. 

3) Платіжна вимога-доручення – це комбінований розрахунковий документ, який 

складається з двох частин.  

Верхня – вимога підприємства-постачальника підприємству–покупцю сплатити 

вартість товару, робіт, послуг. 
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Нижня – доручення покупця (платника) своєму банку про перерахування суми 

грошових коштів з його рахунку на рахунок постачальника. Платіжне доручення 

заповнюється постачальником (утримувачем ГК) і направляється покупцю (платнику) 

разом з розрахунковими та відвантажувальними документами на продукцію.  

Механізм розрахунку за допомогою платіжних вимог-доручень наведений на рис.2: 

6

2

1

853

Покупець (платник ГК)

Банк, що обслуговує

покупця (платника)    4

Банк, що обслуговує постача-

льника (отримувача)              7

Постачальник (утримувач ГК)

 

Рис.2. Розрахунок платіжними вимогами-дорученнями: 

1 – постачальник відвантажує продукцію покупцю; 2 – разом з супровідними 

документами постачальник передає платіжну вимогу-доручення покупцю; 3 – 

покупець (платник) передає вимогу-доручення в свій банк для перерахунку коштів; 4 

– банк покупця (платника) списує з рахунку грошові кошти; 5 – банк покупця 

повідомляє його про списання коштів з поточного рахунку; 6 – банк покупця 

направляє вимогу-доручення в банк постачальника і повідомляє про списання 

коштів; 7 – банк постачальника зараховує ГК на рахунок постачальника; 8 – банк 

постачальника повідомляє його про зарахування коштів на рахунок (випискою з 

розрахункового рахунка). 

Переваги даної форми розрахунку: 

 постачальник отримує можливість відвантажувати продукцію у відповідності з 

розробленими графіками; 

 за покупцем зберігається право перевіряти дотримання постачальником умов 

договору. 

Недоліки цієї форми – вони не гарантують платежу. При відсутності достатніх 

коштів на рахунку платника вимога-доручення повертається постачальнику (утримувачу) 

без її виконання. 

4) Розрахунки чеками. 

Розрахунковий чек – це документ, який містить письмове розпорядження чекодавця 

банківській установі (банку-емітенту), яка веде його рахунок, сплатити чекоутримувачу 

вказану в чеці суму. 

Чекодавець – юридична або фізична особа, яка здійснює платіж за допомогою чеку 

та підписує його. 

Чекоутримувач – юридична або фізична особа, яка є утримувачем коштів по чеку. 

Банк-емітент – банк, який видає чекову книжку підприємству або фізичній особі. 

Для отримання чекової книжки підприємство звертається в банк з заявою. Сума 

ліміту чекової книжки депонується банком на окремому рахунку, з якого оплачуються 

чеки. Депонування коштів може проводитись за рахунок власних коштів або за рахунок 

кредиту банка. 
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Рис. 3. Розрахунок чеками: 

1 – постачальник передає товар покупцю; 2 – покупець передає чек постачальнику; 3 

– постачальник пред’являє чек у свій банк; 4 – банк постачальника направляє чек для 

оплати в банк покупця; 5 – банк покупця списує кошти з рахунку покупця; 6 – банк 

покупця повідомляє його про списання коштів з його рахунку; 7 – банк покупця 

передає в банк постачальника грошові кошти; 8 – банк постачальника зараховує 

грошові кошти на рахунок постачальника; 9 – банк постачальника повідомляє його 

про зарахування коштів на розрахунковий рахунок. 

Переваги даної форми розрахунку: 

 відносна швидкість розрахунків; 

 висока швидкість надходження коштів на рахунок чекоутримувача, що призводить 

до прискорення обороту та скорочення дебіторської заборгованості; 

 висока ступінь гарантії отримання товару для покупця, оскільки чек виписується в 

момент передачі товару. 

Недоліки: 

 недостатня гарантія платежу по чеку при недостатності коштів у чекодавця; 

 неможливість розрахунків чеками по крупних  сумах платежу; 

 можливість підробки. 

Якщо клієнт не проводить розрахунки чеками, а термін дії чекової книжки ще не 

закінчився, чекодавець представляє її в банк разом з платіжним дорученням для 

зарахування невикористаного залишку на рахунок, з якого депонувались кошти. 

У випадку повного використання чекової книжки, але не використаному грошовому 

ліміті, чекодавцю надається нова чекова книжка. Термін дії чекової книжки 1 рік. 

1) Розрахунки акредитивами. Ця форма використовується тільки в іногородньому 

обороті в розрахунках по товарних операціях.  

Акредитив – це форма розрахунку, при якій банк-емітент за дорученням свого 

клієнта повинен здійснити платіж третій особі (бенефіціар – продавець) та надати 

повноваження іншому банку, що представляє банк продавця, який за дорученням банка-

емітента виконує акредитив.  

Кожний акредитив призначений для розрахунків тільки з одним продавцем і не може 

переадресовуватись. З акредитиву не можуть видаватися готівка та сплачуватись товар 

на відповідальному зберіганні. Закриття акредитиву можливе: 

 по закінченню терміна його дії в межах 15 днів з дня відкриття; 

 при достроковому використанні коштів. 

Розрізняють такі види акредитивів: 

 Покритий – акредитив, який передбачає попереднє бронювання коштів платника на 

окремому рахунку в банку-емітентові або банку, що його представляє. 

 Непокритий – акредитив, оплата по якому гарантується банком–емітентом за 

рахунок банківського кредиту. 

7

2

1

6
3 9

4

Покупець (платник ГК) Постачальник (отримувач ГК)

Банк, що обслуговує по-

купця (платника)            5

Банк, що обслуговує постача-

льника (утримувача)              8
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 Відзивний – акредитив, який може бути замінений або анульований банком-

емітентом без попередньої згоди продавця-бенефіціара. 

 Безвідзивний – акредитив, який може бути замінений або анульований при згоді 

продавця-бенефіціара. 

Механізм розрахунку акредитивами наведений на рис.4: 

 

Рис.4. Розрахунок акредитивами: 

1 – покупець доручає своєму банку відкрити акредитив; 2 – банк покупця відкриває 

акредитив; 3 – банк покупця повідомляє в банк постачальника про відкриття 

акредитиву; 4 – банк постачальника повідомляє його про відкриття акредитиву; 5 – 

постачальник відвантажує товар покупцю; 6 – постачальник направляє 

підтвердження про відвантаження товару (документи про відвантаження); 7 – 

банк постачальника пересилає документ про відвантаження в банк покупця; 8 – 

банк покупця здійснює платіж за товар в банк постачальника; банк постачальника 

зараховує кошти на рахунок постачальника; 9 – банк постачальника повідомляє 

його про зарахування коштів на  рахунок. 

Перевага цієї форми розрахунків полягає в тому, що вона гарантує своєчасність 

платежу та дотримання умов контракту, оскільки при акредитиві покупець може 

використовувати виставлену суму тільки після відвантаження товару. При поставці або 

недопоставці продукції гроші в обов’язковому порядку будуть повернені покупцеві. 

Недоліком цієї форми є відволікання коштів покупця на окремий рахунок, тобто їх 

заморожування. Для продавця недоліком є те, що кошти можна використовувати тільки 

після відвантаження продукції. 

6) Розрахунки векселями.  

Вексель являє собою складене за встановленою формою письмове боргове 

зобов’язання, яке дає  його власнику беззаперечне право вимагати оплати вказаної у 

векселі суми особою, яка видала вексель в певний термін і у визначеному місці. 

Класифікація векселів: 

1) Залежно від емітенту: 

Векселі казначейські – один з видів державних цінних паперів, які випускаються 

для покриття видатків державного бюджету. 

Приватні векселі емітуються корпораціями, фінансовими групами, комерційними 

банками. 

2) Залежно від угоди, що обслуговується: 

Фінансовий вексель має в своїй основі депозитну природу, використовується 

для мобілізації грошових ресурсів. 

Товарний (комерційний) вексель використовується для кредитування 

торговельних операцій. 

3) Залежно від суб’єкту, що здійснює оплату: 

1
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чальника                               8
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Простий (вексель-соло). В такому векселі беруть участь дві особи: векселедавець, 

який зобов’язується сплатити по виданому ним  векселю, та векселеотримувач, якому 

належить право на отримання платежу по векселю. Шлях використання простих векселів 

при розрахунках наведений на рис.5. 

Простий вексель можна використовувати необмежену кількість разів. 

Рис. 5. Розрахунки простим векселем: 

А, В, С – підприємства-контрагенти; 1, 4 – договір купівлі-продажу(поставки); 2, 5 

– поставка товару; 3, 6 – оплата товару векселем. 

Переказний (тратта) являє собою доручення кредитора (трасанта) – особи, яка 

видала вексель позичальнику (трасату), у відповідності з яким останній повинен 

сплатити  у вказаний термін визначену у векселі суму третій особі (ремітенту). 

На відміну від простого векселя в переказному беруть участь три особи: 

 векселедавець (трасант) – той, хто видає вексель; 

 векселеотримувач (або перший набувач); 

 платник (трасат), якому векселедавець пропонує здійснити платіж. 

Розрахунки переказним векселем за поставлену продукцію можна представити так: 

2

3

4

5

6

Векселедавець

(трасант)

Платник

(трасант)

Перший

векселеотримувач

(ремітент)

1

 
Рис.6. Розрахунок переказним векселем: 

1 – видача векселя; 2 – пред’явлення векселя до акцепту; 3 – підтвердження 

акцепту; 4 – пред’явлення векселя до сплати; 5 – погашення векселя; 6 – вручення 

погашеного векселя (з розпискою в отриманні платежу). 

Дії за такою схемою дозволяють трасату не відволікати оборотні кошти і не брати 

кредити в банку, що сприяє прискоренню взаєморозрахунків, покращенню його 

фінансового становища. 

Переваги векселів: 

 Для покупця товару – скорочення потреби в оборотних коштах; залучення до 

сплати за товар третьої особи, яка має кошти; можливість використання для оплати 

товарів векселів, отриманих від своїх боржників. 

 Для продавця товару – підвищення гарантій оплати за рахунок поручителя; 

відповідальність всіх векселедавців перед векселеотримувачем. 

 Можливість продажу векселя до строку їх погашення та отримання необхідних 

оборотних коштів. 

6

5

4

1

2

3Покупець (векселедавець)
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Недоліки використання вексельної форми розрахунків полягають у тому, що крім 

угоди на поставку необхідне оформлення ще одного документа – векселя. Для цього в 

окремих випадках покупець повинен знайти надійного поручителя – банк. 

3) Інкасове доручення (розпорядження) – являє форму безготівкових розрахунків, 

яка застосовується у випадках стягнення в беззаперечному порядку сум фінансових 

санкцій згідно з наказами Держкомрезерву України, сум недоїмки в бюджет по податках, 

податкових кредитах, штрафах, нарахованих державними інспекціями. Порядок 

оформлення цих доручень повинен відповідати вимогам стандартів, які застосовуються в 

безготівкових розрахунках в Україні. При неповному (невірному) заповненні такого 

доручення банк повертає його без виконання. 

Крім безготівкових розрахунків на підприємстві завжди існує необхідність у 

виконанні касових операцій. Організація таких операцій базується на єдиних правилах. 

Ці правила визначені в нормативному документі, який прийнято Національним банком 

України у 1997 році, – “Порядок ведення касових операцій в народному господарстві 

України”. 

Цей документ регламентує організацію готівково-грошової роботи на підприємстві. 

Основним стрижнем системи готівкових розрахунків на підприємстві є ведення 

касової роботи (оскільки всі готівкові платежі проходять через касу), яка передбачає: 

 зберігання підприємствами в своїх касах готівки в межах встановленого ліміту; 

 чітке визначення обов’язків касира; 

 проведення інвентаризації грошової готівки та порівняння її результатів з готівкою, 

яка відображена по бухгалтерських документах; 

 прийняття заходів по збереженню грошової готівки та захисту її від розкрадань. 

Готівка на підприємстві може використовуватись тільки  виключно за цільовим 

призначенням, що визначає відокремлення основних видів операцій з готівкою: 

1) операції по сплаті заробітної плати; 

2) операції по виплаті премій; 

3) операції по виплаті доплат по соціальному страхуванню; 

4) операції по оплаті товарів, робіт, послуг за готівку; 

5) операції по розрахунках з підзвітними особами (виплата витрат на відрядження); 

6) операції по оплаті дрібних господарських потреб. 

З метою обмеження готівково-грошового обороту НБУ використовує лімітування 

залишків грошей в касах підприємств та організацій. Цей ліміт для кожного 

підприємства визначається комерційними банками за місцем відкриття рахунку з 

урахуванням режиму і специфіки роботи підприємства, відстані його від установи банку, 

розміру касових оборотів, встановлених строків і порядку передавання готівки в банк. 

Підприємства мають право мати в свої касах готівку в межах лімітів. Ліміти касових 

залишків за необхідності протягом року можуть бути переглянуті. До встановлення 

ліміту каси на поточний рік діє ліміт попереднього року. При отриманні готівки в банку 

підприємства мають право перевищувати цей ліміт, але тільки на період, не більший за 

три робочі дні. Після закінчення цього строку готівку слід повертати в банк. 

Ліміт залишку готівки в касі не встановлюється фермерським господарствам, які 

займаються виключно виробництвом, переробкою та реалізацією сільськогосподарської 

продукції, а також індивідуальним підприємцям. 

Оплата товарів, робіт, послуг готівкою має свої переваги: 

1) для покупця – це впевненість в отриманні товару, тобто гарантованість; 

2) для продавця – це своєчасність (одномоментність) отримання грошей, що 

забезпечує певну швидкість розрахунку; 
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3) виключення виникнення дебіторської заборгованості, що прискорює оборотність 

коштів і знижує потребу в них. 

Але платежі готівкою мають і певні недоліки: 

1) висока вартість обслуговування платежів (необхідність касових операцій, 

зберігання та перевезення готівки); 

2) необхідність особистої присутності продавця та покупця; 

3) обов’язковий збіг моменту відпуску та оплати товару; 

4) неможливість використання готівки при оплаті оптових партій товарів. 

Але на теперішній час розрахунки готівкою в Україні займають значне місце, 

оскільки це один із шляхів уникнення податків, тому що готівковий оборот може 

здійснюватися без відображення у бухгалтерських проводках. 

Організацію касових операцій на підприємстві зображено на рис.7. 

Каса

Виконання операцій

(прийом, видача готівки)

Ведення касової книги

(звіт касира)

Бухгалтерія

Прибуткові касові

ордери

Видаткові касові

ордери

Журнал реєстрації касових

ордерів

Складання бухгалтерських

звітів

 
Рис.7. Організація касових операцій 

Готівка в касу підприємства попадає з розрахункового рахунка. Для отримання 

готівки з розрахункового рахунка в банку підприємство використовує чек, а прийняття 

касиром готівки в касу оформлюється прибутковим касовим ордером. Відповідно 

видача із каси готівки відбувається на основі видаткового касового ордеру. Всі 

надходження та видача готівки підприємства з каси обліковуються в касовій книзі. 

Підприємство може вести тільки одну касову книгу, яка повинна бути пронумерована, 

прошнурована та скріплена печаткою. Виправлення в цій книзі не допускаються. Записи 

в касову книгу робляться касиром одразу ж після отримання або видачі грошей по 

ордерах або інших документах. Якщо на підприємстві щоденно проводяться операції на 

загальну суму до 10 неоподатковуваних мінімумів, то касові звіти можуть складатися 

один раз на 3–5 днів. 

Видача грошей із каси, яка не підтверджена підписом утримувача в видатковому 

касовому ордері, не вважається підтвердженою. Ця сума є недостачею і повинна бути 

утримана з касира. Готівка, яка не підтверджена прибутковим касовим ордером, є 

надлишком грошей в касі, який зараховується в дохід підприємства. 

Розрахунки готівкою підприємствами всіх видів діяльності та форм власності 

проводяться з оформленням таких документів: податкових накладних, прибуткових та 

видаткових касових ордерів, касового або товарного чека, квитанції, договору купівлі-

продажу, актів про закупівлю товарів, виконання робіт (надання послуг) або інших 

документів, що засвідчують факти якоїсь діяльності, що підлягає оплаті. 
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Оплата праці, виплата премій робітникам підприємства відбувається без 

складання видаткового касового ордеру, але на підставі платіжної відомості. Після 

закінчення встановлених строків оплати праці та виплати премій, касир в платіжній 

відомості робіть відмітку про депонування не отриманих сум і складає реєстр 

депонованих сум і здає в банк на основі видаткового касового ордеру. При цьому робить 

запис в касовій книзі про фактично виплачені суми. 

Видача готівки підзвітним особам оформлюється на підставі: 

 заяви підзвітної особи; 

 посвідчення про відрядження; 

 розрахунку необхідної суми. 

Після здійснення розходів підзвітна особа повинна скласти авансовий звіт, в якому 

звітується про отримані суми та їх фактичне використання. При цьому до авансового 

звіту додаються документи, які підтверджують витрати, – товарний чек, квитки, 

квитанції готелів і т.д. Бухгалтер перевіряє доцільність здійснених витрат і передає 

авансовий звіт для затвердження керівникові. Після підписання звіту керівником він 

приймається до обліку. Залишок невикористаних сум здається підзвітною особою в касу 

на підставі прибуткового ордеру, а перевитрати видаються з каси на підставі видаткового 

ордеру в день здачі авансового звіту. 

Факторингові операції – це різновидність розрахункових операцій. Це операції по 

купівлі у постачальника права на отримання платежу з платника за поставлені товари, 

виконані роботи, надані послуги. Зазвичай факторингом займаються спеціалізовані 

фірми або відділення банку. В факторингових операціях приймають участь з сторони: 

посередник (фактор), клієнт (постачальник товару) та підприємство(позичальник) - 

покупець товару.  

Факторингова організація заключає трьохсторонні договори на конкретний строк з 

постачальниками і платниками, в відповідності з якими гарантує постачальникам оплату 

рахунків, які виставляються на даних платників через рахунок факторингу. Основна мета 

факторингового обслуговування - інкасація дебіторських рахунків клієнтів та отримання 

на їх користь платежів за відвантажену продукцію або зобов’язання платника. В зв’язку з 

тим, що ризик неплатежу по рахункам бере на себе фактор, то постачальнику продукції 

виплачується лише частина суми, яка складає 80-90 % всієї суми грошей,  а решта 

переводиться в резерв,  який повертається після погашення дебітором всієї суми грошей.  

Факторинг буває двох видів: відкритий та закритий.  

Відкритий факторинг - це форма факторингової послуги, при проведенні якої 

покупця повідомляють про те, що постачальник передає факторинговому відділу 

рахунки-фактури.  

Закритий факторинг - це операція, за якої покупця не повідомляють про здійснення 

факторингового механізму з боку постачальника.  В цьому випадку покупець веде 

розрахунки з постачальником, який після отримання платежу повинен перерахувати 

відповідну його частину факторинговому відділу для погашення кредиту.  

Крім того факторинг може бути: 

 внутрішній – передбачає, що всі сторони факторингової угоди перебувають у одній 

країні; 

 зовнішній – передбачає, що одна зі сторін факторингової угоди перебуває за 

кордоном; 

 факторинг з правом регресу дозволяє банку (факторинговій компанії) повернути 

підприємству-постачальнику розрахункові; документи від оплати яких відмовився 

покупець, і вимагати повернення підприємством-постачальником коштів; 
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 факторинг без права регресу означає, що банк (факторингова компанія) бере на 

себе весь ризик щодо платежу; 

 повне факторингове обслуговування включає, крім суто факторингових послуг і 

надання ряду інших –  аудиторських, обліку дебіторської заборгованості, повного 

управління борговими зобов'язаннями тощо;  

 частковий факторинг – це оплата банком (факторинговою компанією) лише 

рахунків-фактур постачальника. 

 факторинг з попередньою оплатою передбачає негайну оплату розрахункових 

документів постачальника, як тільки їх буде надано банку (факторинговій компаній). 

 факторинг без попередньої оплати – це такий вид факторингу, коли банк 

(факторингова компанія) зобов'язується оплатити передані йому постачальником 

розрахункові документи лише в день оплати документів боржником. 

 

                            Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання : 

1.  Якими розрахунковими документами оформляються платежі за грошовими 

зобов'язаннями (сплата відсотків, податків)?  

2. Назвіть і поясніть принципи організації безготівкових розрахунків. з. Який 

граничний розмір готівкового розрахунку підприємства з іншими суб'єктами 

господарювання протягом одного дня?  

3. У чому полягають особливості акредитивної форми розрахунків?  

4. У чому полягають особливості вексельної форми розрахунків?  

5. У чому полягають особливості чекової форми безготівкових розрахунків?  

6. В чому полягає різниця між дебетовими і кредитними пластиковими платіжними 

картками?  

7. Яке головне призначення векселя?  

8. У чому полягають особливості організації готівкових розрахунків?  

9. Якими основними правилами визначається касова дисципліна на підприємствах?  

10. У чому полягає різниця між простим і переказним векселем?  

11. Яким терміном визначають гарантію за платежами по векселю, що надається 

третьою особою?  

12. В яких документах фіксується розмір санкцій за несвоєчасність здійснення 

розрахунків і платежів у товарно-грошових відносинах?  

13. Як нараховується пеня за податковими зобов'язаннями?  

14. Які банківські рахунки і в якій кількості може мати підприємство? 

15. Які документи належить подавати в банк для відкриття банківського рахунка?  

 

 

 

  Контрольні завдання:  

Задача 1. Визначити суму коштів на поточному рахунку підприємства па кінець 

періоду, якщо: 

1) сума виручки від реалізації продукції за звітний період - 48 750 грн; 
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2) перераховано за сировину і матеріали - 31 375 грн; 

3) отримано імпортні товари - 16 870 грн; 

4) оплачено митні послуги - 985 грн; 

5) ПДВ, сплачений за товари при перетині митного кордону - 3 545 грн; 

6)виплачено заробітну плату - 4 600 грн; 

7) депоновано заробітну плату - 525 грн; 

8) перераховано обов'язкові платежі до бюджету - 1 817 грн; 

9) аудиторською фірмою надано послуги - 5000 грн, перераховано за послугу - 4500 

грн 

10) сплачено податки - 4 700 грн; 

11) оплачено послуги банку - 1 180 грн; 

12)кошти на поточному рахунку на початок звітного періоду - 2 565грн;  

13) отримано орендну плату за здане в оренду приміщення - 2 500 грн. 

 

Задача 2. Визначити суму, яку буде сплачено власнику векселя, якщо: 

1) вексель на суму 48 600 грн взято до обліку комерційним банком 01.04. поточного 

року; 

2) термін погашення векселя - не раніше 31.05. поточного року; 

3) процентна ставка банку за врахування векселів - 18 % річних. 

Власник векселя отримає суму за векселем за мінусом дисконту. 

 Довідка: Суму дисконту можна розрахувати за формулою: 

Д=
В∗Т∗С

100∗365
,  де 

В - сума векселя; 

Т— строк від дня врахування векселя до дня платежу за ним; 

С - процентна ставка за врахування векселів. 

 

Задача 3. Визначити суму, яку отримає власник векселя, якщо: 

1) комерційний банк, розташований у м. Києві взяв до обліку вексель підприємства 

"Опт", виписаний у м. Львові номінальною вартістю 300 тис. грн за 72 дні до строку 

сплати. 

2) порто складає 125 грн, дамно - 0,5 % від номінальної вартості векселя; 

3) ставка банку за врахування векселів - 20 %. 

Довідка: Розрахунок суми, яку отримає власник векселя, доцільно здійснювати за 

формулою: 

Н= pq
id

В  )
365*100

*
1(*  де,  

Н- сума, що виплачується власнику векселя.; В - номінальна сума векселя; 

і - процентна ставка, за якою нараховуються відсотки на номінальну вартість 

векселя; 

d - строк від дня врахування векселя до дня платежу за ним; 

 q- ставка комісії за інкасування іногородніх векселів (дамно); 

 р - сума поштових витрат (порто). 
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САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема.  Грошові надходження підприємств 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Характеристика та склад грошових надходжень.  

2. Виручка від реалізації готової продукції та її розподіл.  

3. Ціни на продукцію підприємств в сучасних умовах. 

4. Валові доходи та їх склад.  

5. Валові витрати та їх склад.  

6. Витрати на виробництво і реалізацію продукції  

      

Основні поняття теми: валовий дохід; виручка від реалізації; відпускна ціна; вільна 

ціна; фіксована ціна; фінансово-інвестиційна діяльність; фінансові санкції; грошові 

потоки; фонд оплати праці; чистий дохід, грошовий потік 

 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 

1. Доходи підприємства: види, особливості формування та відображення у фінансовій 

звітності.  

2. Методичні основи формування виручки від реалізації продукції підприємства.  

3. Шляхи оптимізації фінансового забезпечення поточної операційної діяльності.  

4. Неопераційна діяльність підприємства та й вплив на рух грошових коштів і 

фінансові результати.  

5. Собівартість продукції - порядок визначення та фактори, що й обумовлюють.  

6. Управління витратами в системі внутрішньофірмового управління.  

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Порядок і методи складання звітності про рух грошових коштів:  вітчизняна і 

світова практика.  

2. Порядок і методи складання звітності про фінансові результати: вітчизняна і 

світова практика.  

3. Особливості наведення інформації в додатках до фінансової звітності відкритими 

акціонерними товариствами.  

4. Види цін та особливості ціноутворення в різних ринкових умовах 
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ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

В процесі кругообігу грошові кошти підприємства підвладні певному руху у вигляді 

їх надходження та використання. Цей рух в часі має безперервний характер  і 

визначається поняттям «грошовий потік». 

Грошовий потік підприємства являє сукупність розподілених у часі надходжень та 

витрат грошових коштів, які генеруються в процесі здійснення господарської діяльності. 

Грошовий потік є характеристикою грошових коштів на базі застосування динамічного 

підходу існує й статичний підхід до характеристики грошей, який розглядає грошові 

кошти як їх запас (залишок), що знаходиться на окремих рахунках підприємства на 

момент оцінки.  

Згідно з динамічним підходом грошові потоки мають певні різновиди: 

За направленістю руху грошових коштів: 

 Позитивний грошовий потік (вхідний) – характеризує сукупність надходжень 

грошових коштів підприємства від усіх видів господарських операцій; 

 Від’ємний грошовий потік (вихідний) – характеризує сукупність виплат грошових 

коштів підприємством в процесі здійснення всіх видів діяльності. 

За методом вирахування обсягу: 

 Чистий грошовий потік (ЧГП). Він характеризує різницю між позитивним та 

від’ємним грошовими потоками в певному періоді і розраховується так: 

ВГППГПЧГП  , 

де ПГП – позитивний грошовий потік в періоді, що розглядається; 

 ВГП – від’ємний грошовий потік в періоді, що розглядається. 

Значення чистого грошового потоку може бути як позитивним, так і від’ємним 

залежно від співвідношення сум надходження та витрачання грошових коштів на 

підприємстві. Чистий грошовий потік є найважливішим результатом фінансової 

діяльності підприємства, оскільки він: 

 впливає на формування розміру залишку грошових коштів на кінець періоду; 

 є головним фактором, який визначає фінансову рівновагу підприємства; 

 впливає на темпи зростання ринкової вартості підприємства. 

 Валовий грошовий потік. Він характеризує всю сукупність надходжень та 

витрачання грошових коштів підприємства в періоді, що розглядається, в розрізі окремих 

його інтервалів. 

За видами господарської діяльності: 

Перш ніж говорити про грошові потоки від різних видів діяльності підприємства 

доцільно визначити ці види. Трактуючи положення нових стандартів бухгалтерського 

обліку, всі види діяльності підприємства групуються так :  

Види діяльності підприємства 

Види діяльності 

Звичайна Надзвичайна 

Операційна Інша  

основна інша фінансова інвестиційна  

Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також 

операції, які забезпечують або виникають внаслідок здійснення такої діяльності.  
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Приклад:  

а) виробництво та реалізація продукції;  

б) розрахунки із постачальниками і замовниками, працівниками, банками;  

в) списання знецінених запасів, економічні санкції, за господарськими договорами, за 

порушення податкового законодавства. 

До надзвичайної діяльності відносять операції або події, які відрізняються від 

звичайної діяльності і не відбуваються часто або регулярно (втрати та їх покриття  від 

стихійного лиха, пожежі і т.д.). 

Звичайна діяльність поділяється на операційну, фінансову та інвестиційну. 

Під операційною діяльністю розуміють основну діяльність, а також інші види 

діяльності, які не є інвестиційною або фінансовою. 

Основна діяльність – це операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією 

продукції, що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну 

частку його доходу (для торговельного підприємства – операції з придбання та реалізації 

товарів, для виробничого – придбання матеріалів, сировини, виготовлення продукції та її 

реалізація, для інвестиційної компанії – формування портфелю інвестицій). 

Інвестиційна діяльність – це сукупність операцій з придбання та продажу 

довгострокових(необоротних) активів, а також короткострокових (поточних) фінансових 

інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів. 

Фінансова діяльність – це сукупність операцій, які призводять до зміни величини та 

(або) складу власного та позикового капіталу . 

Виходячи з цього розрізняють: 

 Грошовий потік внаслідок операційній діяльності. Прикладом руху грошових 

коштів внаслідок операційної діяльності є: 

◦ надходження коштів від реалізації продукції; 

◦ надходження коштів від податкових органів в порядку здійснення перерахунків по 

надлишково сплачених сумах податків; 

◦ надходження коштів за надання права користування активами(оренда, ліцензії); 

◦ платежі постачальникам; 

◦ виплати працівникам; 

◦ сплата податків в бюджети всіх рівнів і т.д. 

 Грошовий потік внаслідок інвестиційної діяльності. Прикладом руху грошових 

коштів внаслідок інвестиційної діяльності є: 

◦ платежі, пов’язані з придбанням основних засобів і нематеріальних активів; 

◦ надходження коштів від продажу необоротних активів; 

◦ надання позик іншим підприємствам; 

◦ надходження коштів від фінансових інвестицій (дивіденди, відсотки). 

 Грошовий потік внаслідок фінансової діяльності. Прикладом руху грошових 

коштів внаслідок фінансової діяльності є: 

◦ залучення додаткового власного та пайового капіталу; 

◦ отримання позик та їх погашення; 

◦ викуп акцій власної емісії; 

◦ виплата дивідендів та відсотків по вкладах власників і т.п. 

Надзвичайна діяльність – це операції або події, які відрізняються від звичайних і не 

відбуваються часто або регулярно (стихійні лиха, пожежі, техногенні аварії тощо). 

Залежно від виду діяльності певні грошові потоки мають особливості в механізмі їх 

формування. Згідно з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (МСБО 7) 



22 

 

існують особливості при визначенні чистого грошового потоку від операційної 

діяльності. Він може визначатися із застосуванням прямого та непрямого методів. 

Прямий метод спрямовано на отримання розміру як валового, так і чистого 

грошового потоку підприємства. При використанні цього методу послідовно наводяться 

всі основні види надходжень та видатків грошових коштів, різниця між якими і дає обсяг 

чистого грошового потоку від операційної діяльності (ЧГПопр): 

ІВППЗПВПВІНРПЧГП  ауотмоопр , 

де РП – сума коштів, що отримана від реалізації продукції; 

 ІНо – сума інших надходжень від операційної діяльності; 

 Втм – сума витрат на придбання сировини, матеріалів, напівфабрикатів у 

постачальників; 

 ВПо – витрати на оплату праці операційному персоналу; 

 ЗПау – сума заробітної плати адміністративно-управлінському персоналу; 

 ПП – сума податкових платежів до бюджету та позабюджетних фондів; 

 ІВ – сума інших виплат грошових коштів внаслідок здійснення операційної 

діяльності. 

Непрямий метод (саме його застосовано у Національних положеннях 

бухгалтерського обліку) передбачає визначення суми чистого грошового потоку від 

операційної діяльності шляхом послідовного коригування показника прибутку (збитку) 

від звичайної діяльності до оподаткування, який наведено у звіті про фінансові 

результати. 

Принципова формула, за якою здійснюється розрахунок чистого руху (чистого 

грошового потоку) від операційної діяльності (ЧГПо) згідно з цим методом, наступна: 

,нзппр

внодкрназдо

РКСПСВДМППЗ

МВПОАВСФРФРЗАПЧПГ





 

де Пзд – прибуток від звичайної діяльності до оподаткування; 

 Ана – амортизація необоротних активів; 

  З – зміна суми забезпечень (розділ  пасиву балансу); 

 ФРкр – фінансовий результат від неопераційних курсових різниць; 

 ФРнод – фінансовий результат від неопераційної діяльності (прибуток або збиток 

від володіння та реалізації фінансових інвестицій, продажу основних 

засобів, нематеріальних активів, інші прибутки та збитки від інвестиційної 

та фінансової діяльності; 

 ВСв – витрати на сплату відсотків (витрати по відсотках, нарахованих протягом 

звітного періоду); 

 ОА – зміна оборотних активів (зміна балансу у статтях оборотних активів, крім 

статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції"); 

 ВМП – зміна витрат майбутніх періодів; 

 ПЗ – зміна поточних зобов’язань; 

 ДМП – зміна доходів майбутніх періодів; 

 СВ – сплачені відсотки; 

 СПпр – сплачені податки з прибутку; 

 РКнзп – рух коштів внаслідок надзвичайних подій. 

З інвестиційної діяльності чистий грошовий потік (ЧГПі) визначається так: 
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РІП

ПППІНООРРРЧГП




 

де  Рфі – реалізація фінансових інвестицій;  

 Рна – реалізація необоротних активів; 

 Рцмк – реалізація цілісних майнових комплексів; 

 Ов – отримані відсотки; 

 Одив – отримані дивіденди; 

 ІН – інші надходження; 

 Пф – придбання фінансових інвестицій; 

 Пна – придбання необоротних активів; 

 Пцмк – придбання цілісних майнових комплексів; 

 ІП – інші платежі; 

 Рнзп – рух коштів від надзвичайних подій. 

З фінансової діяльності механізм формування чистого грошового потоку (ЧГПф) 

такий: 

нзпдивпоготрвкф РІПВПІНПНЧГП   

де Нвк – надходження власного капіталу; 

 Потр – отримані позики (довго та короткострокові кредити і позики); 

 ІН – інші надходження (безповоротне цільове фінансування); 

 Ппог – погашені позики (виплати основного боргу по кредитах та позиках); 

 Вдив – виплачені дивіденди власникам; 

 ІП – інші платежі; 

 Рнзп – рух коштів від надзвичайних подій. 

 

Тепер слід повернутися до статичного підходу при характеристиці грошових коштів. 

Він визначає грошові кошти як наявний залишок (запас) коштів, що знаходиться в 

розпорядженні підприємства на конкретний час. В рамках цього підходу грошові запаси 

розглядаються з двох точок зору: 

1. Бухгалтерська, яка визначає грошові кошти як сукупність залишку грошей 

підприємства, які обліковуються на окремих бухгалтерських рахунках та знаходять 

відображення в балансі. В складі грошових коштів виділяють: 

А) за призначенням: грошові кошти (ГК) для обороту; ГК для спеціального 

призначення; 

Б) за місцем зберігання: ГК в банку; в касі; у підзвітних осіб; 

В) залежно від рахунку, на якому ГК обліковуються: ГК на розрахунковому 

рахунку; ГК на валютному рахунку; ГК в дорозі; ГК в касі та інші. 

2. Економічна точка зору. У відповідності з цим підходом підприємство формує 

запаси грошових коштів з причин, які лежать в основі класифікації його грошових 

залишків: 

1) Операційний (трансакційний) залишок ГК формується з метою забезпечення 

поточних платежів, які пов’язані з операційною діяльністю підприємства. 

2) Страховий залишок ГК формується для страхування ризику несвоєчасного 

надходження ГК від операційної діяльності внаслідок непередбачених змін. Необхідність 

його створення викликана підтриманням постійної платоспроможності підприємства. 
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3) Інвестиційний (спекулятивний) залишок ГК формується з метою здійснення 

ефективних поточних вкладень завдяки використанню сприятливої кон’юнктури 

фінансових ринків. Цей вид залишку формується лише тоді, коли задовольняється 

потреба у формуванні всіх інших видів залишків. 

4) Компенсаційний залишок ГК формується за вимогою банку і його розмір 

залежить від практики взаємодії з кредитною установою. 

Але фактичний обсяг грошових коштів на підприємстві не є арифметичною сумою 

названих залишків. Оскільки одна й та ж одиниця грошей може використовуватись для 

утворення кількох видів запасів. Кількісно розділити ці види залишків дуже важко на 

практиці на момент оцінки, та це й не зовсім доцільно. А от для проведення планових 

розрахунків цільовий розмір кожного виду запасу повинен бути визначений. Надалі слід 

розглянути принципові підходи до визначення потреби в цих залишках. 

Потреба в операційному залишку ГК ( ГА о) характеризує мінімально необхідну їх 

суму для здійснення поточної діяльності і розраховується так: 

ГА

ГООГ
ф

КО

ФОПО
ГАГА


о , 

де ПОог –  плановий обсяг грошового обороту (сума витрачання ГК) по операційній 

діяльності; 

 КОга –  кількість оборотів середнього залишку грошових активів в плановому 

періоді. 

Розрахунок може здійснюватись і на основі суми звітного витрачання грошових 

коштів, якщо в процесі аналізу була встановлена достатність та своєчасність всіх 

платежів за рахунок суми обсягу грошового обороту у звітному періоді (ФОго): 

ГА

ГООГ
ф

КО

ФОПО
ГАГА


0 , 

де фГА  – фактична середня сума операційного залишку грошових активів 

підприємства в попередньому аналогічному періоді. 

Потреба в страховому залишку ГК (ГАс) визначається з урахуванням коефіцієнта 

нерівномірності ((варіації), КВнгк) надходження грошових коштів на підприємство по 

окремих місяцях попереднього року: 

игкос КВГАГА   

Потреба в компенсаційному залишку ГК планується в розмірі, який визначається 

угодою з банком про обслуговування підприємства. 

Потреба в інвестиційному залишку ГК планується виходячи з фінансових 

можливостей підприємства тільки після того, як забезпечена потреба в попередніх видах 

грошових залишків. 

Вхідні грошові потоки підприємств за їхніми джерелами можна поділити на 

внутрішні та зовнішні. Коли кошти надходять з будь-яких джерел на самому 

підприємстві, вони належать до внутрішніх. Надходження коштів за рахунок ресурсів, 

які мобілізуються на фінансовому ринку, свідчить про використання зовнішніх джерел. 

Внутрішні грошові надходження згідно з чинною практикою обліку і звітності 

включають: 

1) дохід від реалізації; 

2) інший операційний дохід; 
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3) дохід від участі в капіталі; 

4) інші фінансові доходи; 

5) інші доходи. 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Розмір виручки від реалізації продукції, за інших однакових умов, залежить від: 

1) кількості, асортименту та якості продукції, що підлягає реалізації; 

2) рівня реалізаційних цін. 

Кількість реалізованої продукції прямо впливає на величину виручки та залежить від 

обсягу виробництва товарної продукції на початок і кінець року. Асортимент 

реалізованої продукції справляє подвійний вплив на величину виручки. Зростання в 

загальному обсязі реалізованої продукції питомої ваги продукції з більш високою ціною 

збільшує величину виручки і навпаки. 

Прямий вплив на розмір виручки справляє рівень відпускних цін. У свою чергу, на 

рівень цін впливають якість і споживчі властивості, строки реалізації продукції, попит і 

пропозиція на ринку. 

На окремі види продукції, роботи і послуги держава встановлює фіксовані чи 

регульовані ціни. Тоді виручка від реалізації продукції залежить від прейскурантних цін. 

За умов ринкової економіки існують вільні, фіксовані і регульовані ціни. 

Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на послуги 

першої необхідності і товари, які монопольно виготовляються державою (газ, 

електроенергія тощо). 

Регульовані ціни встановлюються шляхом регулювання рівня рентабельності 

товарів першої необхідності (хлібобулочні вироби, продукти дитячого харчування, 

тощо). 

Вільні ціни – це ціни, які складаються на ринку під впливом попиту і пропозиції, або 

за домовленістю сторін – постачальників і покупців. Встановлюючи вільні ціни, за 

основу беруть собівартість і прибуток (планову рентабельність). Потім додають 

акцизний збір (АЗ) для підакцизної продукції і податок на додану вартість (ПДВ). 

Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами: 

Ц1 = С + П, 

де Ц1 — ціна продукції (ціна виробника продукції); С — собівартість продукції; П — 
прибуток. 

Ц2 = С + П + ПДВ, 

де Ц2 — ціна продукції з податком на додану вартість; ПДВ — податок на додану 
вартість. 

Ц3 = С + П + АЗ + ПДВ, 

де — Ц3 ціна продукції з акцизним збором і податком на додану вартість; АЗ — 
акцизний збір. 

Відтак повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за формулою: 

Ц4 = С + П + АЗ +ПДВ + ТН, 

де Ц4 — роздрібна ціна продукції; ТН — торгова націнка. 

Приклад 1. 

Собівартість виробу «А» становить 6 грн. Планова рентабельність реалізації — 35 %. 

Оптова ціна виробу «А» буде дорівнювати 8,10 грн. (6 + 6  0,35). Ціна виробу «А» з 

податком на додану вартість за ставки податку 20 % дорівнюватиме 9,72 грн. (8,10 + 8,10  

0,2). Роздрібна ціна виробу «А» за торгової націнки 30 % дорівнюватиме 12,64 грн. (9,72 

+ 9,72  0,3). 

Приклад 2. 
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Собівартість підакцизного виробу «Б» становить 6 грн. Прибуток — 1,5 грн. за 

планової рентабельності 25 % (6  0,25). Ставка акцизного збору — 2,5 грн. Тоді ціна 

підакцизного виробу «Б» дорівнюватиме 10 грн. (6 + 1,5 + 2,5). Ціна підакцизного виробу 

«Б» з податком на додану вартість дорівнюватиме, за ставки податку 20 %,  

12 грн. (10 + 10  0,2). Роздрібна ціна підакцизного виробу «Б» з тор-говою націнкою 15 % 

дорівнюватиме 13,8 грн. (12 + 12  0,15). 

Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямого рахунку, 

множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням 

отриманих сум за всією номенклатурою виробів. 

Виручку від реалізації кожної номенклатури виробів визначають за формулою: 

В = Р  Ц,  

де В — виручка, Р— кількість реалізованих виробів, Ц — ціна реалізації кожного 

виробу. 

Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного випуску виробів у 

плановому періоді, додаючи залишки виробів на початок планового періоду і віднімаючи 

такі на кінець планового періоду. Плановий обсяг реалізації обраховують з формули: 

Р = З1 + Т – З2, 

де Р — обсяг реалізації в плановому періоді; З1 — залишки кожного виду готових 

виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду; Т — випуск товарної 

продукції в плановому періоді; З2 — залишки кожного виду виробів на складі на кінець 

планового періоду. 

Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які 

коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, у тім числі з урахуванням 

попиту і пропонування. 

Виручка від реалізації продукції — це сума коштів, які надійшли на рахунок 

підприємства за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грошових доходів і 

фінансових ресурсів підприємств. Виручка від реалізації продукції є фінансовою 

категорією, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами товару. 

В ході господарської діяльності підприємство отримує валові доходи 

Валові доходи – це загальна сума доходу від усіх видів діяльності отриманого 

протягом звітного періоду в грошовій матеріальній або нематеріальних формах, як на 

території України та к і за її межами. 

Валовий дохід включає: 

- Дохід від реалізації товарів робіт послуг у т.ч. допоміжних та обслуговуючих 

виробництв, що не мають статусу юридичних осіб, а також доходи від реалізації цінних 

паперів; 

- Доходи від здійснення страхових банківських та інших операцій з наданням 

послуг, торгівля валютними цінностями; 

- Доходи від спільної діяльності; 

- Доходи які виникли в попередніх періодах але виявлені у звітному  періоді; 

- Доходи від інших джерел, а саме суми безповоротної фінансової допомоги, яка 

отримана підприємством у звітному періоді, вартість товарів робіт і послуг безоплатно 

наданих підприємству у звітному періоді, вартість мат цінностей переданих і 

використаних підприємством у власному виробництві. 

Не включають у валовий дохід підприємств: 

- Суми акцизного збору ПДВ, митні збори які входять у ціну товару; 
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- Суми податку, що стосується підприємством у своїх працівників перерахована на 

дохід бюджету, 

- Сума коштів або вартість майна отримана як компенсація за примусове відчуження 

державою майна підприємства 

- Сума коштів отримання підприємством за рішенням суду як компенсація прямих 

витрат і збитків нанесених підприємству в результаті порушення прав і інтересів. 

- Сума коштів або вартість майна, що надходять підприємству у вигляді прямих 

інвестицій. 

Валовий дохід — це грошовий вираз вартості знов створеної продукції. Він 

визначається як різниця між виручкою та матеріальними витратами й амортизаційними 

відрахуваннями у складі собівартості реалізованої продукції. Валовий дохід є важливим 

показником діяльності підприємства і характеризує її ефективність. У ньому 

відображається підвищення продуктивності праці, збільшення заробітної плати, 

скорочення матеріаломісткості продукції. Використання валового доходу як основного 

узагальнюючого показника ефективності дає змогу визначити реальний економічний 

ефект, котрий отримується від діяльності кожного підприємства. 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається 

шляхом вирахування з доходу (виручки) від реалізації продукції відповідних податків 

(ПДВ, АЗ), зборів (з обороту – для підприємств, що сплачують), знижок. 

Інший операційний дохід. До його складу входять доходи: від реалізації іноземної 

валюти; інших оборотних активів (крім фінансових інвестицій); операційної оренди; 

операційної курсової різниці; у вигляді одержаної пені, штрафів, неустойок; у вигляді 

відшкодувань раніше списаних активів, кредиторської заборгованості; у вигляді 

одержаних грандів, субсидій. 

Підприємство має право здавати в оренду нерухоме майно за відповідну плату або 

здійснювати фінансовий лізинг. 

Лізинг – це форма довгострокової оренди, яка передбачає передачу права 

користування майном іншому суб’єкту підприємницької діяльності на платній основі і на 

визначений угодою строк. 

Є два види лізингу (оренди): операційний і фінансовий. Операційний лізинг 

укладається, як правило, на період, менший за амортизаційний період майна. Після 

закінчення договору оренди об’єкт лізингу повертається лізингодавцеві або знову 

здається в оренду. 

Дохід від реалізації і інший операційний дохід утворюють загальну суму надходжень 

(доходів) від операційної діяльності підприємства. 

Дохід від участі в капіталі. До даного виду належать доходи від: 

 інвестицій в асоційовані підприємства; 

 спільної діяльності; 

 інвестицій в дочірні підприємства. 

Інші фінансові доходи. До даної групи належать доходи у вигляді дивідендів 

одержаних; відсотків одержаних. 

Інші доходи. В цю групу входять доходи від: реалізації необоротних активів, 

фінансових інвестицій, майнових комплексів; неопераційної курсової різниці; 

безкоштовно отриманих активів. 

До інвестиційної діяльності належатимуть операції по придбанню необоротних 

активів через фінансовий лізинг. 

Фінансовий лізинг передбачає виплату постачальнику (лізинговій фірмі) вартості 

обладнання, яке замовлене орендатором, і передачу його в оренду. За фінансового 
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лізингу строк оренди обладнання відповідає строку його амортизації. Лізингодавець 

протягом чинності договору повертає собі всю вартість майна й отримує прибуток від 

лізингової операції. Після закінчення строку дії договору орендатор може викупити 

об’єкт лізингу за залишковою вартістю, або повернути його лізингодавцеві, або укласти 

новий договір оренди. Сума лізингової плати, як правило, є фіксованою і вноситься 

однаковими частинами протягом усього терміну дії договору. 

Дохід від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи утворюють загальну 

суму надходжень (доходів) від інвестиційної діяльності. 

Надходження від фінансової діяльності підприємства можна віднести до зовнішніх. 

Вони формуються з: надходжень власного капіталу (наприклад, розміщення додаткової 

емісії акцій); отриманих позик. 

Валові витрати регламентуються державою. Це сума будь яких витрат у грошовій, 

матеріальній або нематеріальних формах здійснюваних як компенсація вартості товарів, 

які придбані або виготовляються для їх подальшого використання у власній 

господарській діяльності. 

Валові витрати включають: 

1. Сума будь яких витрат сплачених протягом звітного періоду у зв’язку з 

підготовкою організації і ведення виробництва, реалізації продукції охороною праці; 

2. Сума коштів добровільно перерахованих до державного бюджету до 

неприбуткових організацій але в межах встановлених державою. 

3. Суми коштів які вносяться до страхового резерву. 

Держава визначає коло витрат які не є валовими: 

1. Суми внесених в бюджет платежів; 

2. Суми використані на проведення свят, презентацій, прийомів. 

3. Витрати пов’язані з рекламою, якщо це не передбачено законодавством; 

4. Фінансування особистих потреб фізичних осіб, будь які вплати які непідтверджені 

документально; 

5. Сплата штрафів, неустойки і т.д. 

Процес виробництва не можливо здійснити без певного кола витрат. Такі витрати 

зв’язані як із виробництвом так із процесами реалізації продукції. 

В сучасних умовах собівартість реалізованої продукції  складається їх виробничої 

собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду та 

наднормативних виробничих витрат. 

Виробнича собівартість продукції включає: 

- Прямі матеріальні витрати; 

- Прямі видатки на оплату праці; 

- Інші прямі видатки; 

- Загально виробничі витрати. 

Прямі матеріальні витрати – це вартість сировини та основних матеріалів, куповані 

напівфабрикати, комплектуючі вироби. Допоміжні матеріали та інші матеріали які 

можуть бути віднесені до витрати конкретного об’єкту. 

Прямі видатки на оплату праці – це заробітна плата та інші виплати робітникам 

зайнятих у виробництві продукції і які можуть бути віднесені до певного об’єкту. 

Інші прямі видатки – це всі інші виробничі витрати, а саме: відрахування на 

соціальні заходи, плата за оренду земельних і майнових паїв, амортизація. 

Загально виробничі витрати – витрати на управління виробництвом (оплата праці 

апарату управління цехами дільницями, відрахування на соціальні заходи і медичне 

страхування, витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів і дільниць); 



29 

 

амортизація основних засобів загально виробничого призначення цехів та дільниць; 

амортизація нематеріальних активів загально виробничого призначення; витрати на 

утримання , експлуатацію, ремонт, оренду основних засобів, та інших необоротних 

активів загально виробничого призначення; виплати на вдосконалення технології 

організації виробництва; видатки на опалення, освітлення, інші утримання виробничих 

приміщень; витрати на охорону праці, техніку безпеки, охорону навколишнього 

середовища. 

Змінні витрати – це витрати на обслуговування виробничих цехів та дільниць які 

змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності. 

Постійні витрати –  це витрати на обслуговування виробництва і управління які 

залишаються незмінними при зміні обсягу діяльності. 

 

                            Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання : 

1. Дайте визначення доходу підприємства. 

2. Дайте визначення витратам підприємства. 

3. Які витрати формують собівартість продукції? 

4. Визначте склад та надайте характеристику витратам від звичайної діяльності. 

5. Дайте характеристику доходам та витратам від надзвичайної діяльності. 

6. Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх необхідність для 

підприємств. 

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

8. Дайте характеристику виручки від реалізації продукції. 

9. Назвіть фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації 

продукції. 

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

11. Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації продукції на підприємстві. 

12. Розкрийте порядок визначення цін на продукцію. 

13. Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності. 

14. Дайте визначення валового і чистого доходу підприємства. 

  Контрольні завдання:  

Задача 1. Визначте суму доходу від фінансових операцій підприємства, якщо: 

1) одержані гранти, субсидії - 24 500 грн; 

2) одержані дивіденди - 8 000 грн; 

3) дохід від реалізації іноземної валюти - 7 000 грн; 

4) дохід від неопераційної курсової різниці - 4 500 грн; 

5) дохід від спільної діяльності - 18 200 грн; 

6) дохід від реалізації нематеріальних активів - 5 000 грн; 

7) відсотки, одержані за облігаціями та іншими цінними паперами - 3 200 грн. 

8) 

Задача 2. Визначте суму доходу від іншої звичайної діяльності підприємства, якщо: 

1) дохід від ліквідації оборотних активів - 4 000 грн; 

2) дохід від реалізації основних засобів - 2 3000 грн; 

3) дохід від інвестицій в асоційовані і дочірні підприємства - 7 000 грн; 
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4) дохід від операційної курсової різниці - 7 500 грн; 

5) дохід від списання кредиторської заборгованості - 18 200 грн; 

6) дохід від реалізації нематеріальних активів - 2 400 грн; 

7) дохід від безоплатно отриманих оборотних активів - 12 700 грн. 

Задача 3. Собівартість виробу «А» становить 10 грн. Планова рентабельність 

реалізації — 25 %. Розрахуйте оптову ціна , відпускну ціну за ставки податку на додану 

вартсть 20 % , роздрібну ціну виробу «А» за торгової націнки 30 % . 

Задача 4. Собівартість підакцизного виробу «Б» становить 12 грн., планова 

рентабельність -  25 % , ставка акцизного збору — 2,5 грн. Розрахуйте  ціну підакцизного 

виробу «Б» : оптову, відпускну і роздрібну за за ставки ПДВ 20 %,торгової націнки 15 % . 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Формування і використання прибутку 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

План вивчення теми 

1. Планування прибутку підприємств.   

2. Методи розрахунку прибутку.  

3. Розподіл прибутку підприємства та використання чистого прибутку. 

      

Основні поняття теми: використання прибутку; виплата дивідендів; нерозподілений 

прибуток; прибуток підприємства; чистий прибуток. 

 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

Управління формуванням прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

передбачає розрахунок його планового обсягу. Планування отримання прибутку 

суб’єктами господарювання необхідне для складання поточних і перспективних 

фінансових планів. 

Визначення суми прибутку від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) має деякі 

особливості залежно від сфери діяльності суб’єкта господарювання. 

На підприємствах виробничої сфери можуть бути застосовані три методи розрахунку 

прибутку від реалізації продукції: прямого розрахунку; за показником витрат на одну 

гривню продукції; економічний (аналітичний). 

Метод прямого розрахунку. Прибуток розраховується за окремими видами 

продукції, що виробляється і реалізується. Для розрахунку необхідні наступні вихідні 

дані: 
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А) перелік і кількість продукції відповідної номенклатури (асортименту), що 

планується до виробництва і реалізації; 

Б) повна собівартість одиниці продукції (сукупні витрати на виробництво і 

реалізацію продукції); 

В) оптова ціна одиниці продукції (ціна виробника). 

Розрахунок прибутку на основі показника витрат на 1 грн. продукції. Це 

укрупнений метод. Може застосовуватись по підприємству в цілому за розрахунком 

прибутку від випуску, реалізації всієї продукції. Передбачається використання даних про 

виробничі витрати, реалізацію продукції за попередній період, а також очікувану їх 

зміну, що прогнозується в наступному періоді. 

Економічний (аналітичний) метод. Може використовуватися для розрахунку 

прибутку від випуску (реалізації продукції). Він відрізняється від уже розглянутих 

методів розрахунку прибутку тим, що дає змогу визначити не тільки загальну суму 

прибутку, але також і вплив на неї зміни окремих чинників: обсягу виробництва 

(реалізації) продукції собівартості продукції; рівня оптових цін і рентабельності 

продукції; асортименту та якості продукції. 

Розрахунок прибутку цим методом здійснюється окремо за порівнянною 

(продукція, що вироблялась в попередньому періоді) і непорівнянною продукцією 

(продукція, що не вироблялась на підприємстві в попередньому періоді) в плановому 

періоді. 

Розрахунок прибутку за порівнянною продукцією здійснюється в такій 

послідовності: 

1) визначається одержаний базовий прибуток (прибуток від випуску і реалізації 

продукції в періоді, що передував плановому) і базова рентабельність продукції. 

Приклад. 

Дані за звітний(базовий) період: 

 прибуток від випуску і реалізації продукції 50 тис. грн.; 

 собівартість реалізованої продукції 250 тис. грн.; 

 базова рентабельність становила 20% (50/250 • 100)%. 

Прогноз: 

 планується збільшити обсяг випуску продукції в плановому періоді по собівартості 

попереднього періоду (базовій собівартості) на суму 260 тис. грн; 

 прогнозується зниження собівартості на 2%; 

2) непорівнянна продукція планового періоду визначається за собівартістю періоду, 

що передував плановому; 

собівартість непорівнянної продукції в плановому періоді, виходячи із базової 

собівартості та плануванню зниження собівартості на 2%, дорівнюватиме 254,8 тис. 

грн.(260 • (100% – 2%)/100%); 

3) виходячи з рівня базової рентабельності продукції, розраховується прибуток за 

непорівнянною продукцією в плановому періоді; 

прибуток від випуску (реалізації) непорівнянної продукції в плановому періоді, 

виходячи з рівня базової рентабельності, становитиме 50,96 тис. грн. (254,8•20%/100%); 

4) розраховується вплив окремих чинників на зміну прибутку в плановому періоді: 

 від зниження собівартості непорівнянної продукції в плановому періоді прибуток 

збільшиться на 5,2 тис. грн. (260 – 254,8); 

 від збільшення обсягу випуску продукції в плановому періоді прибуток 

збільшиться на 0,96 тис. грн. (50,96 –50); 
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 загальне збільшення прибутку в плановому періоді внаслідок впливу чинників 

складатиме 6,16 тис.грн. (5,2 + 0,96). 

Прибуток від випуску (реалізації) непорівнянної продукції може бути 

розрахований методом прямого розрахунку, якщо є відповідні вихідні дані. За браком 

таких, прибуток розраховується для всієї непорівнянної продукції з використанням 

показника середньої рентабельності продукції по підприємству. 

Отриманий підприємством прибуток може бути використаний для задоволення 

різноманітних потреб. По-перше, він спрямовується на формування фінансових ресурсів 

держави, фінансування бюджетних видатків. Це досягається вилученням у підприємств 

частини прибутку в державний бюджет. По-друге, прибуток є джерелом формування 

фінансових ресурсів самих підприємств і використовується ними для забезпечення 

господарської діяльності. 

У розподілі прибутку можна виділити два етапи.  

Перший етап – це розподіл балансового прибутку. На цьому етапі учасниками 

розподілу є держава і підприємство. У результаті розподілу кожний з учасників одержує 

свою частку прибутку. 

Другий етап – це розподіл і використання прибутку, що залишився в розпорядженні 

підприємств після здійснення платежів у бюджет. На цьому етапі можуть створюватись 

за рахунок прибутку цільові фонди: резервний, розвитку і удосконалення виробництва, 

соціальних потреб, заохочення. Кошти цих фондів використовуються для фінансування 

відповідних витрат. 

Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства, не слід ототожнювати з 

чистим прибутком. Чинні нормативні акти визначають, що за рахунок прибутку 

підприємства повинні сплачувати ще і штрафи в таких випадках: 

 за порушення господарських договорів; 

 за несвоєчасне подання в податкову адміністрацію необхідних розрахунків; 

 за затримку перерахування коштів у бюджет і державні цільові фонди; 

 за приховування прибутку від оподаткування, зниження інших податків; 

 за недотримання встановлених лімітів збору води або використання води без 

укладання відповідної угоди; 

 за прострочені банківські позички; 

 за невикористання квоти зі створення робочих місць для інвалідів; 

 за інші порушення. 
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Балансовий прибуток

Платежі в бюджет:
 Рентні платежі;

 Плата за землю;

 Податок із власників транспортних засобів;

 Податок на прибуток;

 Податок на нерухомість.

Прибуток, що залишається в

розпорядженні підриємства

Прибуток, що спрямовується на здійснення різних

платежів, пов’язаних із застосуванням фінансових

санкцій до підприємства

Чистий прибуток
 

Рис. 8. Схема розподілу балансового прибутку підприємства 

Використання чистого прибутку підприємство може здійснювати через попереднє 

формування цільових грошових фондів або спрямовуючи кошти безпосередньо на 

фінансування витрат. 

Чистий прибуток

Резервний

фонд

Фонд розвитку

виробництва

Фонд соціальних

потреб

Фонд

заохочення

Фонд виплати

дивідендів

Фонд

нагромадження

Фонд

споживання

Нерозподілений прибуток
 

Рис. 9. Структурно-логічна схема використання чистого прибутку 

підприємства 

Принципове значення в розподілі чистого прибутку має досягнення оптимального 

співвідношення між фондом нагромадження і фондом споживання. Ці фонди умовні, 

безпосередньо на підприємстві вони не утворюються, а їхню величину можна встановити 

на підставі розрахунків використання прибутку на фінансування певних витрат чи 

заходів. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання : 

1. Дайте визначення чистого прибутку підприємства. 

2. Побудуйте схему формування та розподілу прибутку підприємства. 

3. Які фактори впливають на розподіл прибутку підприємства'  



34 

 

4. Які фактори впливають на зміну собівартості продукції? Виділіть основні етапи 

розподілу прибутку підприємства. 

5. У чому сутність методу прямого розрахунку прибутку від реалізації продукції та 

його недоліки? 

6. За яким порядком здійснюється розрахунок прибутку від реалізації продукції 

укрупненим методом? Які особливості його застосування? 

7. У чому особливість економічного (аналітичного) методу розрахунку прибутку? 

8. За якими напрямами використовується прибуток підприємства? 

 Контрольні завдання:  

Задача 1. Розрахуйте невідомі показники у таблиці  

Показники тис. грн.. 
Дохід (виручка) від реалізації продукції 8500 

Податок на додану вартість, акцизний збір та інші вирахування з доходу 1800 

Собівартість продукції 2700 

Дохід від операційної оренди активів 500 

Виручка від реалізації оборотних активів (виробничих запасів) 120 

Собівартість реалізованих виробничих запасів 90 

Дохід від фінансових інвестицій 60 

Відсотки за кредит сплачені 35 

Відсотки і дивіденди від фінансових інвестицій отримані 28 

Дивіденди сплачені 19 

Витрати на рекламу 25 

Витрати, що виникли в зв'язку зі стихійним лихом 30 

Інші операційні доходи 270 

Адміністративні витрати 340 

Витрати на збут 177 

Інші операційні витрати 260 

Прибуток (збиток) від надзвичайних подій 16 

Чистий дохід від реалізації продукції ? 

Валовий прибуток ? 

Прибуток (збиток) від операційної діяльності ? 

Фінансові результати від неопераційної (фінансової та іншої) 

діяльності 

? 

Разом фінансовий результат від звичайної діяльності до 

оподаткування 

? 

Податок на прибуток від звичайної діяльності ? 

Податок на прибуток від надзвичайних подій ? 

Чистий прибуток (ставка податку на прибуток - 25 %) ? 

Задача 2. Розрахуйте невідомі показники у таблиці  
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Показники тис. грн.. 

Вихідні дані  

Чистий прибуток 5000 
Погашення банківських кредитів 600 

Виплата дивідендів у грошовій формі за привілейованими акціями 50 

Номінальна вартість емітованих простих акцій 2500 

Відсоткова ставка дивідендних виплат за простими акціями: 

- у грошовій формі (від їх номінальної вартості) 

- у формі акцій нової емісії (від їх номінальної вартості) 

 

15%  

10% 

Обчислити: ? 

Виплату дивідендів за простими акціями, разом ? 

Відрахування в резервний фонд (за нормативом 5 %) ? 

Збільшення статутного капіталу ? 

Збільшення нерозподіленого прибутку ? 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Оподаткування підприємств 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні. 

2. Прямі податки.  

3. Непрямі податки, їх вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єктів 

господарювання. 

4. Обов’язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди.  

5. Місцеві податки і збори, що їх сплачують підприємства. 

      

Основні поняття теми: база оподаткування, валовий дохід, валові витрати, місцеві 

податки; мито; непрямі податки; об'єкт оподаткування; оподатковуваний прибуток; 

податки; податковий кредит; податкові пільги; податковий період; податок на додану 

вартість; податок на прибуток; прямі податки; система оподатковування; скоригований 

валовий дохід; ставки податків; фіксований сільськогосподарський податок; функції 

податків; 

 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 
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1. Прямі і непрямі податки (обов'язкові платежі) - порядок нарахування і справляння.  

2. Проблеми та шляхи оптимізації податкового навантаження підприємств в Україні.  

3. Порядок визначення прибутку як об'єкта оподаткування.  

4. Податок на додану вартість та особливості визначення податкових зобов'язань 

підприємств.  

5. Порядок оподаткування підприємств в країнах СНД та Європейського 

співтовариства.  

6. Проблеми збалансування інтересів в системі оподаткування підприємств в Україні.  

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Порядок оформлення і терміни подання податкових декларацій підприємств.  

2. Види мита, порядок нарахування і стягнення мита.  

3. Порядок нарахування комунального податку, податку на рекламу.  

4. Умови застосування і порядок нарахування консолідованого податку на прибуток.  

5. Податки на майно і плата за землю - особливості нарахування в Україні, світовий 

досвід.  

6. Строки сплати та подання звітності підприємством податків і зборів. 

7. Функції підприємства-роботодавця в системі оподаткування доходів фізичних осіб.  

8. Порядок складання податкових декларацій підприємствами.  

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Податки – це обов’язкові платежі, що їх встановлює держава для юридичних та 

фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, які 

забезпечують фінансування державних витрат. Вони перераховуються до бюджету 

держави та до інших цільових державних фондів. Здійснюються у таких формах: 

податки, плата за ресурси, цільові відрахування. 

 Податки виконують дві основні функції: фіскальну та регулюючу.  

Фіскальна функція податків полягає в мобілізації коштів у розпорядження держави та 

формування централізованих фінансових ресурсів для забезпечення виконання функцій 

держави. 

Регулююча функція реалізується через вплив податків на різні напрямки, показники 

діяльності різних суб’єктів господарювання (собівартість, прибуток, обсяг реалізації, 

виручка від реалізації, платоспроможність підприємства, фінансова стійкість 

підприємства, чистий прибуток...). 

Система оподаткування – є продуктом діяльності держави, її важливим атрибутом. 

Кожна держава формує свою систему оподаткування з урахуванням досвіду інших країн, 

власних національних особливостей, стану економіки, розвитку ринкових відносин, 

необхідності вирішення конкретних економічних і соціальних завдань. 

Система оподаткування – це сукупність податків і зборів, тобто обов'язкових 

платежів у бюджети різних рівнів, а також у державні цільові фонди. 

- 

У системі оподаткування можна виділити дві підсистеми: оподаткування юридичних 

осіб (підприємств) та оподаткування фізичних осіб. 

Підприємства – суб'єкти господарювання сплачують загальнодержавні, а також 

місцеві податки і збори. 

 В економіці держави система оподаткування виконує ряд функцій: 

1) Фіскальна функція полягає в мобілізації коштів у розпорядження держави, 

формуванні централізованих фінансових ресурсів для виконання державних функцій. Ці 
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ресурси є джерелом формування дохідної частини державного бюджету. Маючи ці 

кошти, держава в змозі здійснювати необхідну економічну політику, забезпечувати 

реструктуризацію галузей, реалізовувати пріоритетні напрямки економічного розвитку. 

Для реалізації цієї функції важливого значення набувають постійність, стабільність 

надходження податків. 

2) Функція соціального захисту полягає в забезпеченні соціального захисту тих 

категорій населення, яким це необхідно (пенсіонери, студенти, малозабезпечені сім’ї, 

одинокі матері). Від рівня збирання податків значною мірою залежить виконання 

державою соціальних програм. 

3) Регулююча функція полягає в тому, що система оподаткування є засобом 

підтримки та розвитку ринкової конкуренції. Основне призначення системи 

оподаткування полягає в забезпеченні справедливості оподаткування окремих 

господарюючих суб’єктів з метою стимулювання їх розвитку. Реалізація принципу 

справедливості оподаткування може здійснюватися за допомогою диференціації рівнів 

ставок оподаткування залежно від розміру підприємств, обсягу їх доходів та інших умов, 

що забезпечують ефективність їх діяльності на ринку.  

З урахуванням принципів та функцій системи оподаткування диференціюються групи 

конкретних податкових платежів: 

1) За видами податків і зборів:  

 загальнодержавні,  

 місцеві . 

2) За джерелами сплати: 

А) Податки та збори, що включаються в ціну товару: ПДВ, акцизний збір, мито. 

Б) Податки та збори, що відносяться на собівартість продукції: 

 відрахування на обов’язкове соціальне страхування; 

 відрахування на обов’язкове пенсійне страхування; 

 відрахування на обов’язкове медичне страхування; 

 відрахування в фонд зайнятості; 

 податок на рекламу. 

В) Податки та збори, що сплачуються за рахунок прибутку: 

 податок на прибуток; 

 податок на нерухомість; 

 плата за землю; 

 податок з власників транспортних засобів. 
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Загальнодержавні

Прямі

Податок на прибуток;

Податок на майно;

Плата за землю;

Податок з власників

транспортних засобів

Непрямі

ПДВ;

Акцизний збір;

Мито

Збори

За геологорозвідувальні роботи;

За спеціальне використання

природних ресурсів;

За забруднення навколишнього

середовища;

На обов’язкове соціальне,

державне пенсійне страхування;

До Державного інноваційного

фонду;

Плата за торг. Патент на деякі

види діяльності

Місцеві

Податки

Податок з реклами

Комунальний податок

Збори

Готельний збір;

Збір за припаркування автотранспорту;

Ринковий збір;

Збір за видачу ордеру на квартиру;

За участь та виграш в бігах на іподромі;

За право використання місцевої символіки;

З власників собак;

За проїзд по території прикордонних областей

автотранспорту, що прямує за кордон;

За видачу дозволу на розміщення об’єктів

торгівлі
 

 

Рис.10. Загальнодержавні податки і збори 

Загальнодержавні податки і збори включають: 

– прямі податки (податок на прибуток, плата (податок) за землю, податок з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме 

майно (нерухомість)); 

– непрямі податки (податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито); 

– збори (на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне 

страхування, до фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської 

катастрофи та соціального захисту населення; до державного інноваційного фонду; за 

геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за забруднення 

навколишнього середовища; рентні збори); 

– відрахування на фінансування дорожнього господарства, державне мито, плата за 

торговий патент на деякі види підприємницької діяльності. 

Місцеві податки і збори включають: 

– два податки (комунальний податок і податок з реклами);  

– різні збори (за право використання місцевої символіки, за парковку 

автотранспорту, за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що прямує за 

кордон, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, за 

проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, за право проведення 

кіно - і телезйомок, готельний збір, ринковий збір, курортний збір, збір за виграш на 

бігах на іподромі та ін.). 
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Критерієм класифікації податків на прямі та непрямі є можливість теоретичного 

перекладання їх на споживача. Цей критерій базується на припущенні, що безпосереднім 

платником прямих податків є власник оподатковуваного майна, або отримувач 

оподатковуваного прибутку, а остаточним платником непрямих податків є споживачі 

товарів, на яких податки перекладаються через надбавку до ціни. 

Прямі податки встановлюються безпосередньо до платників, їх розмір залежить 

масштабів об’єкта оподаткування. Непрямі податки встановлюються в цінах товарів і 

послуг, їх розмір для окремого платника прямо не залежить від його доходів. 

В Україні використовується три види непрямих податків: акцизний збір, ПДВ, 

мито. Непрямі податки включаються в ціни товарів, що реалізуються. Ці податки є 

ціноутворюючим елементом і можуть суттєво впливати на загальний рівень цін. 

У відпускні ціну підприємства виробничої сфери можуть бут включені два непрямі 

податки: акциз та ПДВ.  

Акцизний збір, що включається в ціну, розраховується у твердих сумах з одиниці 

реалізованого товару або виходячи з відсоткової ставки податку до ціни виробника 

продукції. Акцизний збір - це непрямий податок, що встановлюється на 

високорентабельні й монопольні товари та включається в їх ціну. 

Платниками податку в бюджет є суб'єкти підприємницької діяльності - виробники 

або імпортери підакцизних товарів. 

Залежно від виду підприємницької діяльності є деякі особливості щодо обчислення 

об'єкта оподаткування. 

ПДВ розраховується виходячи з відсоткової ставки податку до ціни виробника і суми 

акцизного збору, включеного в ціну. Податок на додану вартість (ПДВ) домінує серед 

непрямих податків, що надходять до бюджету. Тобто це податок, який виконує яскрава 

виражену фіскальну функцію. Як уже, зазначалось вище, особливість ПДВ полягає в тім, 

що саме він справляє значний вплив на фінансово-господарську діяльність суб'єктів, 

господарювання та на їхній фінансовий стан.  

 Сума ПДВ, яка повинна бути сплачена до бюджету платником податку, визначається 

наступним чином: 

ПКПЗПДВ сплати до , 

де ПЗ, ПК – суми податкових зобов’язань та 

податкового кредиту відповідно за звітний період. 

Якщо по результатах звітного періоду ПК > ПЗ, то різниця повинна бути 

відшкодована платнику податку з бюджету протягом місяця, який наступає за звітним 

періодом. За рішенням платника сума відшкодування по ПДВ може бути повністю або 

частково зарахована в рахунок наступних платежів тільки по ПДВ. 

Сума ПДВ, яка належить сплаті до бюджету, та сума податкового кредиту 

визначається на основі податкової декларації за звітний період. 

  Вплив на фінансово-господарську діяльність суб’єкта підприємництва непрямі 

податки мають досить складний. Він є платником податків, коли купує товари, роботи, 

послуги. Водночас, реалізуючи товари, роботи, послуги він у складі виручки від 

реалізації одержує на свої рахунки суми непрямих податків, сплачених покупцями. Отже 

вони є платниками непрямих податків до бюджету.  

Мито стягується з товарів, транспортних засобів, інших предметів, що 

переміщуються через митний кордон країни. 

На практиці застосовуються ввізне, вивізне, сезонне, спеціальне, антидемпінгове та 

компенсаційне мито. 
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Платниками є фізичні та юридичні особи. Сплата податку здійснюється з 

перетинанням митного кордону. На фінансову діяльність імпортерів – суб’єктів 

господарювання будуть впливати визначення об’єкта оподаткування, розмір ставок 

податку. Податкові пільги, терміни сплати. 

 Об’єктом оподаткування є митна вартість товару, що переміщується через митний 

кордон. 

 Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання : 

1. Назвіть основні види непрямих податків, що сплачуються підприємством. 

2. Назвіть основні види прямих податків і зборів, що сплачуються підприємством. 

3. Які ставки і порядок оподаткування податком на прибуток є чинними в Україні?  

4. Які ставки і порядок оподаткування податком на додану вартість є чинними в 

Україні?  

5. Що є базою для визначення розміру ПДВ в складі ціни продукції (робіт, послуг)?  

6. Які підприємства зобов'язані зареєструватись як платник ПДВ і виконувати 

зобов'язання щодо його сплати?  

7. Назвіть основні групи підакцизних товарів.  

8. Як оподатковуються дивіденди?  

9. Що розуміють під витратами подвійного призначення в податковому 

законодавстві?  

10. Чи враховують в складі валових витрат витрати, не пов'язані з господарською 

діяльністю?  

11. Чи зменшують базу оподаткування податком на прибуток на суми збитків 

попередніх періодів?  

12. Чи враховують в складі валового доходу емісійний дохід? 

13. Що розуміють під терміном «податковий кредит»?  

14. Які підприємства мають право обрати спрощену систему оподаткування? 

15. Які основні нормативні вимоги щодо нарахування і сплати єдиного податку? 

Контрольні завдання:  

Задача 1.Швейна фабрика виготовляє і реалізовує жіночі пальта та чоловічі костюми. 

Собівартість жіночого пальта – 120 грн./шт., норма рентабельності – 15 %, вартість 

сировини без ПДВ – 60 грн./шт. (ПДВ 12 грн.). За звітний період було реалізовано 1000 

пальт. 

     Визначити суму ПДВ, яку фабрика повинна сплатити до бюджету. 

Задача 2. 
За звітний рік підприємство «Бета» отримало такі результати,тис.грн.: 

№ 
Показники / 

квартал 

Валові  

доходи 

Валові  

витрати 

Амортиза 

ційні 

відрахування 

Оподаткову 

ваний 

прибуток 

Податок на 

прибуток 

2 І кв. звіт. року 230 120 17,5   

3 ІІ кв. звіт. року 80 160 16,8   

4 ІІІ кв. звіт. року 150 160 16,2   

5 IV кв. звіт. року 170 150 15,5   
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6 
Усього за звіт. 

рік 
630 590 66   

7 
І кв. наступного 

року 
200 100 14   

Визначте податок на прибуток за звітний рік і за І квартал наступного за звітним року. 

Задача 3 

     Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, або податкове відшкодування з 

підприємства при наступних умовах: 

     а) отримано предоплату за поставку продукції по контракту № 1 – 1700 грн. (340 грн. 

ПДВ); 

     б) відвантажено продукції за контрактом № 2, оплата за яку надійде у наступному 

кварталі на суму 2300 грн. (460 грн. ПДВ); 

     в) відвантажено продукції за контрактом № 1 на суму 4300 грн. (860 грн. ПДВ); 

     г) перераховано постачальнику за отриману протягом кварталу продукцію вартістю, 

що відносить до складу валових витрат, 4200 грн. (840 грн. ПДВ). 

 

Задача 4 

     Лікеро-горілчаний завод реалізував 1000 л горілки «Вінницька особлива». Фактична 

собівартість партії складає 1600 грн., 400 грн. прибуток, міцність – 40 %. 

    Визначити відпускну ціну та суму ПДВ і акцизного збору. 

 

Задача 5 

     На підставі нижченаведених даних необхідно визначити суму акцизного збору. 

Покупці Вид продукції Кількість реалізованої 

продукції (л) 

1. ТзОВ «А» Горілка «Княжий келих» (40 

% спирту) 

4500 

2. Ресторан «Меркурій» Коньяк «Десна» (42 % 

спирту) 

3400 

3. ПП «Марія» Лікер «Вишневий» (30 % 

спирту) 

4580 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах.  

2. Поняття норм та нормативів оборотних коштів. 
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Основні поняття теми: виробничі запаси; виробнича собівартість; видатки майбутніх 

періодів; коефіцієнт оборотності; напівфабрикати; незавершене виробництво; норматив; 

норма запасу в днях; оборотні засоби; оборотність у днях; середньодобове споживання 

виробничих запасів, страховий запас; фонди обігу, оборотні кошти, показники 

використання оборотних засобів, залучені оборотні кошти. 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 

1. Методи визначення потреби в оборотних активах як інструмент для забезпечення 

ритмічності виробництва та реалізації продукції  

2. Оборотні активи підприємств та оптимізація їх складу і розміру.  

3. Оптимізація чистого обігового капіталу підприємства та управління дебіторською і 

кредиторською заборгованістю.  

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Порядок визначення потреби в  оборотних засобів в матеріальних запасах.  

2. Порядок визначення потреби в оборотних засобів у незавершеному виробництві.  

3. Порядок нормування оборотних засобів у запасах готової продукції.  

4. Шляхи і засоби регулювання дебіторсткої заборгованості.  

5. Порядок визначення резерву сумнівних боргів.  

6. Шляхи і засоби регулювання дебіторської заборгованості. 

7. Шляхи і засоби оцінки та регулювання ліквідності активів підприємства.  

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Потреба підприємства в обігових засобах залежить від ряду факторів: 

– об’ємів виробництва та реалізації; 

– виду бізнесу; 

– масштабу діяльності; 

– тривалості виробничого циклу; 

– структури капіталу підприємства; 

– облікової політики підприємства та системи розрахунків; 

– умов кредитування; 

– рівня матеріально-технічного постачання; 

– видів та структури сировини, яка використовується; 

– темпів росту об’ємів виробництва та реалізації продукції і т.д. 

Визначення потреби є одним з об'єктів фінансового планування і відображення в 

обліку та звітності. Розмір оборотного капіталу, який утворює кожну складову поточних 

активів, має відповідати потребам і можливостям підприємства зі створення й реалізації 

продукції. 

Крім того, виникає необхідність у плануванні фінансових ресурсів для допоміжних і 

підсобних, житлово-комунальних господарств, соціально-побутових та інших закладів 

непромислового характеру. 

У практиці використовуються три методи визначення потреби в оборотних коштах: 

аналітичний, прямий і економічний (коефіцієнтний). 

Аналітичний метод нормування відображає практику організації виробництва, 

постачання та збуту продукції. Суть його в тому, що при аналізі ТМЦ коригуються їх 

фактичні запаси і виключаються непотрібні, надлишкові цінності. 
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Метод прямого розрахунку забезпечує розробку обґрунтованих норм і нормативів 

на кожному підприємстві з урахуванням багатьох факторів, які пов'язані з особливостями 

постачання, виробництва та реалізації продукції. 

Економічний (коефіцієнтний) метод. В обчислений методом прямого розрахунку 

норматив на поточний рік вносять поправки на зміну об’ємів виробництва, яка 

планується і на прискорення оборотності коштів. 

Основним методом розрахунку потреби в обігових коштах є метод прямого 

розрахунку по кожному елементу обігових коштів. Планування оборотних коштів 

здійснюється відповідно до кошторисів витрат на виробництво і невиробничі потреби та 

бізнес-плану, який охоплює й пов'язує виробничі й фінансові показники, створюючи 

саме цим умови для успішної комерційної діяльності та розвитку підприємництва.                                 

Визначення потреби в оборотних коштах здійснюється через їх нормування.  

За відповідності складу, структури й наявності оборотних коштів запланованому 

обсягу виробництва та реалізації підприємство в змозі отримувати прибуток з 

мінімальними витратами. У разі заниження розміру оборотних коштів можливі перебої в 

постачанні й виробничому процесі, зменшення обсягу виробництва та прибутку, 

виникнення прострочених платежів і заборгованості, інші негативні явища в 

господарській діяльності. 

Надлишок оборотних коштів призводить до нагромадження надмірних запасів 

сировини, матеріалів; послаблення режиму економії; створення умов для використання 

оборотних коштів не за призначенням.                        

Значення нормування оборотних коштів полягає в такому.  

По-перше, правильне визначення нормативу оборотних коштів забезпечує 

безперервність і безперебійність процесу виробництва. 

По-друге, нормування оборотних коштів дає змогу ефективно використовувати-

оборотні кошти на кожному підприємстві. 

По-третє, від правильно встановленого нормативу оборотних коштів залежить 

виконання плану виробництва, реалізації продукції, прибутку та рівня рентабельності.      

По-четверте, обґрунтовані нормативи оборотних коштів сприяють зміцненню режиму 

економії, мінімізації ризику підприємницької діяльності.                                         

Визначення планової потреби в оборотних коштах передбачає розробку норм 

відносно тривалої дії і нормативів на конкретний період - рік (як правило), півріччя, 

квартал. Це досягається за. проведення таких робіт:                    

1. Визначення норм запасів за статтями нормованих оборотних коштів.                                   

Норма оборотних коштів – це відносний показник, який обчислюється в днях, 

відсотках чи гривнях. Норми в днях щодо виробничих запасів розраховуються за 

окремими видами матеріальних цінностей. За великої їх номенклатури розрахунок 

здійснюється в тій їхній частині, яка становить (вартісне) не менше 70-80% загальних 

витрат за статтею в цілому. 

2. Встановлення одноденного витрачання матеріальних цінностей, виходячи із 

кошторису витрат на виробництво.  

3. Визначення нормативу оборотних коштів за кожною статтею в грошовому 

вираженні проводиться множенням одноденних витрат в грошовому вираженні на 

відповідну норму запасу в днях. 

 4. Розрахунок сукупного нормативу, або загальної потреби в оборотних коштах, на 

підприємстві проводиться підсумовуванням нормативів за окремими статтями. 
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5. Заключний етап нормування – визначення норм та нормативів за окремими 

статтями оборотних коштів для підрозділів підприємств, де використовуються 

матеріальні цінності та виготовляється продукція. 

Нормативи обігових коштів кожного підприємства визначається об’ємом 

виробництва і реалізації продукції; витратами на виробництво та реалізацію продукції; 

нормами запасів обігових коштів. 

Загальна формула розрахунку нормативу окремого елементу обігових коштів  має 

такий вигляд: 

N
Т

О
Н * , де: 

Н – норматив обігових коштів окремого елементу (тис. грн.); 

О – обіг (витрати) по даному елементу за період (тис. грн.); 

Т – тривалість періоду в днях, тобто О/Т – одноденні витрати даного елементу; 

N – норма обігових коштів по даному елементу. 

Нормування сировини, матеріалів, покупних напівфабрикатів. 

Норматив обігових коштів щодо цих запасів визначається за вищевказаною 

формулою. Тобто: 

N
Т

О
Н *  

Одноденне витрачання сировини, матеріалів і покупних, напівфабрикатів 

визначається за кошторисом витрат на виробництво IV кварталу планового року без 

відрахування поворотних відходів. Розмір одноденних витрат за номенклатурою 

сировини, що споживається, матеріалів і покупних напівфабрикатів розраховується 

діленням суми їх витрат у IV кварталі планового року на 90. 

Норма оборотних коштів стосовно сировини, матеріалів і покупних 

напівфабрикатів включає такі елементи: транспортний запас; час для прийняття, 

розвантаження, сортування, складування матеріалів; технологічний запас; поточний 

(складський) запас; гарантійний (страховий) запас. 

 Транспортний запас визначається як різниця між часом перебування вантажу в 

дорозі від постачальника до споживача та часом поштового пробігу розрахункових 

документів, їх оформлення вантажовідправником і обробки банками за місцем 

знаходження постачальника і споживача. 

За наявності кількох постачальників транспортний запас щодо конкретних видів 

матеріальних цінностей розраховується як середньозважена величина. 

Якщо сировина й матеріали надходять до споживача раніше за прибуття 

розрахункових документів (або ці процеси збігаються в часі), транспортний запас не 

встановлюється. 

Підготовчий запас – це час для прийняття, розвантаження, сортування, складування 

матеріалів. 

Технологічний запас включає час на підготовчі операції (сушіння лісоматеріалів, 

подрібнення брухту, розкроювання матеріалів), якщо вони не є складовою частиною 

виробничого циклу. Норма технологічного запасу визначається конкретними умовами 

роботи кожного підприємства і тривалістю підготовчих операцій. 

Поточний запас – норма оборотних коштів у частині поточного запасу залежить від 

частоти та рівномірності поставок матеріалів, рівномірності їх споживання у 

виробництві. Що частіше вони надходять на адресу споживача, то меншим буде 

поточний запас. У норму оборотних коштів, як правило, включається середній поточний 
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запас у розмірі 50% тривалості інтервалу між поставками. Інтервал поставок 

визначається на підставі договорів із постачальниками або виходячи з фактичних даних 

про надходження за попередній період. 

Гарантійний (страховий) запас створюється з метою запобігання наслідкам 

можливих перебоїв у постачанні: порушення умов постачання або затримка вантажу в 

дорозі; зміна постачальником строків відвантаження в межах, що допускаються 

особливими умовами постачання чи договором. Норма оборотних коштів на страховий 

запас встановлюється, як правило, в межах 50 % поточного запасу.  

Середня норма обігових коштів на матеріали в днях розраховується як 

середньозважена від норм запасу обігових коштів по окремих видах матеріалів.  

Припустимо, що планові витрати у відповідному кварталі склали: по матеріалу А – 

10 тис. грн., по матеріалу Б – 2 тис. грн., по матеріалу В – 6 тис. грн. Норма обігових 

коштів по матеріалах відповідно така:   по матеріалу А – 37,2 д.; по матеріалу Б – 9 д.; по 

матеріалу В – 53 д. Тоді середньозважена норма обігових коштів в цілому по матеріалах 

складе: 

днів39
18

)53*6()9*2()2,37*10(



; 

Одноденні витрати матеріалів: 

..20
90

18
грнтис ; 

Норматив обігових коштів: 
..8,739*..20 грнмлнднівгрнтис   

 

Нормування незавершеного виробництва. 

Незавершене виробництво – це незавершене виготовлення продукції на всіх стадіях 

виробничого процесу. Розрахунок нормативу обігових коштів на незавершене 

виробництво здійснюється за формулою: 

КТВН одвн **...  , де: 

Нн.в. – норматив обігових коштів на незавершене виробництво; 

Вод. – одноденні витрати; 

Т – тривалість виробничого циклу, дн.; 

К – коефіцієнт зростання витрат. 

Одноденні витрати визначаються діленням витрат на випуск валової продукції (за 

виробничою собівартістю) у IV кварталі планового року на 90. 

Тривалість виробничого циклу включає час процесу обробки (технологічний 

запас), транспортування деталей від одного робочого місця до іншого і передача готової 

продукції на склад (транспортний запас), перебування виробів між окремими операціями 

(оборотний запас), перебування виробів при масовому виробництві у вигляді запасу на 

випадок простоїв у виробництві. 

Коефіцієнт наростання витрат  характеризує ступінь готовності виробів, тобто 

витрат у незавершеному виробництві до всієї собівартості готової продукції. 

БА

БА
К






5,0
, де: 

А – витрати, які здійснюються одноразово на початку виробничого циклу; 

Б – наступні витрати, які включаються у собівартість продукції. 

 

Нормування обігових коштів для створення запасів готової продукції. 



46 

 

Обсяги готової продукції на складі мають бути оптимальні щодо тривалості 

виробничого циклу, умов реалізації продукції і порядку її оплати. 

... * пгод NВН  , де: 

Вод. – одноденний випуск продукції в IV кварталі планового року за виробничою 

собівартістю; 

N г.п. – норма запасу обігових коштів для готової продукції (днів). 

Норма запасу включає час на комплектування виробів для поставки, упаковку 

продукції, час на оформлення і здачу платіжних документів в банк. При великій 

номенклатурі продукції норм обігових коштів для готової продукції визначається як 

середньозважена стосовно норм для груп продукції. 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання: 

1. Якої мети досягає підприємство, нормуючи оборотні кошти? 

2. Назвіть склад власних джерел за нормування оборотних коштів. 

3. Чому кредиторська заборгованість є джерелом формування оборотних коштів? 

4. Як визначається норматив оборотних коштів прямим методом? 

5. У чому особливість визначення норми оборотних коштів прямим методом з 

незавершеного виробництва? 

6. У чому сутність економічного методу визначення нормативу оборотних коштів і яка 

відмінність його від контрольного методу? 

7. Як оцінити ефективність використання оборотних коштів? 

8. Що означає абсолютне й відносне вивільнення оборотних коштів? 

9. У чому сутність прискорення оборотних коштів і як воно впливає на фінансово-

господарську діяльність підприємства? 

10. Як визначається нестача або надлишок власних оборотних коштів і які причини 

зумовлюють цей стан? 

11. Який взаємозв’язок між джерелами формування оборотних коштів та ефективністю 

їх використання? 

 

 

Контрольні завдання:  

Задача 1. Приватне підприємство "Артем" освоїло виготовлення нового виробу. 

Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві цього виробу, 

якщо: 

1) витрати на виробництво (собівартість) виробу становлять 4 600 грн; 

2) згідно з виявленим ринковим попитом річна виробнича програма нового виробу 

сформована в розмірі 650 одиниць; 

3) за встановленою технологією тривалість виробничого циклу становить 14 днів; 

4)  вартість сировини й матеріалів, обробка (переробка) яких започатковується в перший 

день виробничого циклу, дорівнює 65 % валових витрат на виробництво (собівартість) 

нового виробу; 

5)  решта витрат по днях виробничого циклу розподіляється рівномірно; 

6)  кількість робочих днів на рік - 260. 
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Задача 2.Визначити фінансову потребу підприємства в оборотних коштах на основі 

даних: 

1)обсяг реалізованої продукції за звітний місяць склав 24 тис. грн, до тогож повна 

собівартість продукції складає 75% від обсягу проданих товарів; 

2)за звітний місяць оборотність дебіторської заборгованості склала 14 днів, що на чотири 

дні менше, ніж оборотність кредиторської заборгованості; 

3)норма запасу матеріальних цінностей склала 10 днів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.Кредитування підприємств 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 

 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Необхідність та сутність кредитування підприємств.  

2. Форми і види кредитів.  

3. Раціональна політика залучення позичкових коштів.  

4. Ефект фінансового важеля.  

5. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 

6. Форми кредитів, які використовуються в господарській діяльності підприємств.   

7. Принципи кредитних відносин банків з підприємствами.  

8. Кредитна заявка та кредитний договір.  

9. Порядок оформлення і підписання кредитної угоди.  

10. Зміст кредитного договору  

Основні поняття теми: авальний кредит; банківський кредит; бюджетні позики; 

грошова форма кредиту; державний кредит; кредит; комерційний кредит; кредитний 

договір;  кредитоспроможність; лізинговий кредит; міжгосподарський кредит; 

комерційний кредит;  овердрафт; позичковий відсоток; споживчий кредит; товарна 

форма кредиту; факторинг, кредитування, кредитна лінія,  об’єкти кредитування, 

акцептний кредит,  пролонгація кредиту, онкольний кредит, контокорентний кредит, 

застава, гарантія, поручительство. 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 

1. Принципи і правові засади кредитних відносин між підприємствами і банківською 
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сферою.  

2. Банківські послуги кредитного характеру та особливості і проблеми їх 

використання підприємствами України.  

3. Організаційно-правові аспекти емісії корпоративних облігацій.  

4. Лізинговий кредит - правові основи і практика застосування в Україні.  

5. Кредитно-гарантійні послуги банку в системі розрахунковоплатіжних відносин 

підприємства.  

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1.Обrpунтування ефективних виборів договірних умов банківського кредитування.  

2.Особливості обліку і оподаткування лізингових операцій.  

3.Операції банків з векселями в системі кредитування підприємств.  

4.Методи і критерії оцінки фінансового стану підприємствапозичальника.  

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Для забезпечення всього процесу відтворення необхідно, щоб підприємства мали 

достатньо обігових коштів. Обігові кошти здійснюють планомірний кругообіг і 

одночасно перебувають на різних його стадіях. Кругообіг коштів відбувається за схемою: 

Г - Т...В...Т/ - Д/ , де 

Г - грошові кошти, які авансуються для виготовлення продукту; 

Т - засоби виробництва; 

В - процес виробництва; 

Т/ - готова продукція; 

Г/ - грошові кошти, отримані від реалізації продукції. 

Однак незалежно від типу кругообігу на підприємствах постійно відбуваються 

коливання потреб в обігових коштах. Така потреба обумовлена тим, що надходження 

коштів підприємства та його платежі як правило не співпадають за часом, так і за 

сумами. В зв’язку з цим при тимчасовій відсутності власних коштів для покриття 

потреби в обігових коштах підприємства користуються банківськими кредитами, 

коштами  підприємств та комерційним кредитом. Кредит, таким чином, дозволяє 

раціонально організувати оборот коштів, не відволікаючи значні ресурси на створення 

грошових фондів та надлишкових запасів сировини та матеріалів. 

Кредитний ринок – представляє собою ринок, на якому об’єктом купівлі-продажу 

виступають вільні кредитні ресурси та окремі фінансові інструменти, що їх 

обслуговують, обертання яких здійснюється на умовах повернення та сплати відсотка. 

Учасниками (суб’єктами) фінансових операцій на кредитному ринку виступають 

кредитори та позичальники. 

Кредитори являють собою суб’єкт господарювання кредитного ринку, що надають 

позику у тимчасове користування за певний відсоток. Як кредитори можуть виступати: 

 держава (державний кредит, цільове позабюджетне кредитування); 

 комерційні банки; 

 небанківські кредитно-фінансові установи (лізингові, факторингові фірми). 

Позичальники – це суб’єкти кредитного ринку, що отримують позики від кредиторів 

під певні гарантії їх повернення та за певну плату у вигляді відсотка. Основними 

позичальниками кредитних ресурсів є підприємства реального сектору економіки. 

Головною особливістю функціонування кредитного ринку є те, що ціною 

кредитних ресурсів виступає ставка відсотка за кредит (позичковий процент). Вона може 
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виступати в різних формах залежно від сегменту кредитного ринку: кредитний процент, 

депозитний процент, міжбанківський процент, обліковий відсоток.  

Об’єктами короткострокового кредитування є: виробничі запаси; незавершене 

виробництво та напівфабрикати власного виробництва; витрати майбутніх періодів; 

готова продукція  і товари; платіжні і розрахункові операції з постачальниками та 

покупцями. 

Об’єктами довгострокового та середньострокового кредитування є капітальні 

вкладення. 

Кредитори дотримуються таких принципів кредитування підприємств-

позичальників: 

 Принцип терміновості означає, що кредит повинен бути повернений у певний 

строк. 

 Принцип повернення кредиту. Він означає, що кредит має бути обов’язково 

повернений у зазначений у кредитній угоді термін. Розрізняють термінові, прострочені та 

пролонговані кредити. 

 Принцип забезпеченості кредиту – це наявність у підприємства-позичальника 

юридично оформлених зобов’язань, які гарантують своєчасне повернення кредиту. В 

якості забезпечення кредиту може виступати: застава; гарантійна угода; договір 

доручення; угода страхування відповідальності непогашення кредиту. 

 Принцип платності кредиту полягає в тому, що підприємство повинно внести в 

банк певну плату за використання кредитних ресурсів. Розмір цієї плати обумовлюється 

сумою кредиту, фінансовим станом підприємства-позичальника, терміном кредитування, 

ефективністю кредитної угоди. 

Використання різноманітних форм кредитування прискорює рух грошових та 

матеріальних ресурсів та сприяє підвищенню ефективності фінансово-господарської 

діяльності підприємств. 

В процесі господарської діяльності підприємств використовуються 4 види кредитів: 

банківський, комерційний, державний та лізинговий. 

Банківський кредит - це економічні відносини, які виникають між банком та 

підприємством з приводу перерозподілу вартості на умовах строковості, зворотності, 

платності та матеріальної забезпеченості. 

В залежності від цілей кредит може надаватись на фінансування основного та 

оборотного капіталу; викуп приватизованого підприємства. Сучасне законодавство 

забороняє видавати підприємствам кредити на: 

1. Покриття збитків господарської діяльності. 

2. Формування та збільшення статутного фонду підприємств та банків. 

Банківські кредити класифікуються за наступними ознаками: 

– в залежності від строків: короткострокові, середньострокові та довгострокові; 

– в залежності від реального забезпечення: забезпечені, недостатньо забезпечені та 

незабезпечені кредити; 

– в залежності від методу надання: строкові (надаються повністю негайно після 

укладення кредитної угоди), овердрафти (короткострокові кредити, що надаються 

банком надійному підприємству понад залишок його коштів на поточному рахунку в 

межах заздалегідь обумовленої суми), кредитні лінії (згода банк надати кредит протягом 

певного періоду часу в розмірах, які не перевищують заздалегідь обумовленої суми. 

Протягом строку дії кредитної лінії підприємство може одержати позику без додаткових 

переговорів з банком); 
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– в залежності від відсоткової ставки: з плаваючою та фіксованою відсотковою 

ставкою; 

– за способом сплати: звичайні та дисконтні; 

– в залежності від кількості кредиторів: кредити, які надаються одним кредитором; 

кредити, які надаються групою кредиторів (консорціальні). 

Банківський кредит має широку цільову спрямованість і залучається в різних видах: 

Бланковий (незабезпечений) кредит. Отримати його може лише підприємство з 

високим діловим іміджем та стійким фінансовим станом. Як правило, він надається 

банком, який здійснює розрахунково-касове обслуговування підприємства. Цей вид 

кредиту надається на дуже короткий термін. В теперішній час українські банки дуже 

рідко видають такий кредит. 

Сезонний кредит із щомісячною амортизацією боргу. Цей вид кредиту 

використовується на формування змінної частини оборотних активів на період їх 

зростання у зв’язку з сезонними потребами підприємства. В разі його застосування 

передбачається щомісячна сплата відсотка та основної суми боргу . 

Онкольний кредит. Його особливістю є те, що він надається позичальнику без 

зазначення терміну повернення, але повинен бути повернений за першою вимогою 

кредитора. При погашенні такого кредиту надається пільговий період (3 дні). 

Ломбардний кредит. Такий кредит підприємство може отримати під заклад 

високоліквідних активів (державних цінних паперів, векселів, облігацій), які на період 

кредитування передаються банку. Як правило, цей кредит надається на короткий термін.  

Іпотечний кредит. Такий кредит надається на довгостроковий період під заставу 

основних засобів або майнового комплексу підприємств у цілому. При цьому 

підприємство-позичальник повинно застрахувати своє майно в повному обсязі на 

користь банку. При цьому підприємство може використовувати закладене майно. 

Ролловерний кредит. Являє собою довгостроковий кредит з плаваючою процентною 

ставкою. 

Кредит під облік векселів (обліковий кредит) – це короткостроковий кредит, який 

банківська установа надає пред’явнику векселів, обліковуючи (скуповуючи) їх до 

настання строку виконання зобов’язань за ними і сплачуючи пред’явнику номінальну 

вартість векселів за мінусом дисконту. 

Сума дисконту визначається за формулою 

100365/  ПТНД , 

де Д – сума дисконту; 

 Н – номінальна сума векселя; 

 Т – строк (у днях) від дня обліку до дня платежу по векселю; 

 П – річна процентна ставка, за якою обліковується вексель (облікова ставка). 

До кредитно-гарантійних послуг, що надаються підприємствам банками, належать: 

Акцептний кредит – це позика, яка передбачає акцептування банком інкасованої 

підприємством-позичальником тратти за умовами, що підприємство надає у 

розпорядження банку вексель до строку його оплати. 

Особливість акцептного кредиту полягає в тому, що банк дає підприємству не гроші, 

а гарантію оплатити вексель у визначений строк. За надання акцептного кредиту банк 

стягує акцептну комісію. 

Авальний кредит – це позика, коли банк бере на себе відповідальність за 

зобов’язаннями підприємства у формі поручительства або гарантії. За авальний кредит 
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банк одержує комісійні, розмір яких залежить від виду вимог, що випливають з гарантії. 

Крім того, за наданий кредит стягується відсоток за діючими ставками. 

Принципова різниця між авальним і акцептним кредитами полягає у характері 

відповідальності банку. За наданням авального кредиту, без огляду на його суть як 

вексельного поручительства, банк несе тільки субсидіарну (додаткову) відповідальність, 

тобто вимога може бути звернена на нього тільки за невиконання її підприємством. За 

акцептного кредиту банк несе солідарну відповідальність і вимогу, на вибір кредитора, 

може бути звернено як на підприємство, так і на банк. 

До послуг кредитного характеру, що надаються банками підприємствам, належать 

факторинг – система фінансування, за умовами якої підприємство-постачальник товарів 

переуступає короткострокові вимоги за торговельними операціями комерційному банку. 

Комерційний кредит –- це економічні відносини, які виникають між окремими 

підприємствами при відвантаженні продукції, виконанні робіт та наданні послуг. 

Перевагами комерційного кредиту є відстрочка платежу для покупця; можливість 

швидко реалізувати продукцію і завоювати нові сегменти ринку. Недоліками є 

неплатоспроможність покупця; обмежений строк надання кредиту покупцю. 

Розрізняють 5 основних способів надання комерційного кредиту: вексельний, 

відкритий рахунок, знижка покупцю при умові оплати в певний строк, сезонний кредит, 

консигнація. 

Державний кредит – це економічні відносини, які виникають між підприємством і 

державою при купівлі державних цінних паперів (підприємство-кредитор), а також в 

процесі виділення бюджетних кредитів (підприємство-позичальник). 

Державне кредитування здійснюється шляхом надання бюджетних кредитів 

безпосередньо міністерствам, відомствам, іншим центральним органам державної 

виконавчої влади для фінансування підприємств, об’єднань, організацій (позичальників) 

через банки за рахунок коштів, передбачених Державним бюджетом України. 

Лізинговий кредит – це економічні відносини, які виникають в зв’язку з придбанням 

у власність лізингодавцем майна та наступною здачею його лізингоодержувачу у 

тимчасове користування за певну плату. 

Види кредиту

Банківський Комерційний Державний Лізинговий

Форми  кредитуТоварна Грошова
 

Рис. 11. Види кредиту 

З урахуванням різних факторів ціна пропозиції кредитних ресурсів на кредитному 

ринку формується по кожному виду кредиту за типовою схемою: 

МПЛПРІПОСПП  , 

де ПП – рівень позичкового процента; 

 ОС – рівень облікової ставки Центрального банку; 

 ПР – рівень премії за ризик; 

 ПЛ – рівень премії за ліквідність; 

 М – рівень маржі; 

 ІП – рівень інфляційної премії. 
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Організація кредитних відносин між позичальником і банком складається з 

наступних етапів: 

1. Формування банком заявок на кредит. 

2. Проведення банком переговорів з майбутнім позичальником та розгляд звернення 

позичальника. До нього додається техніко-економічне обґрунтування підприємства, 

яке бере кредит, копії контрактів та договорів, бухгалтерська та статистична звітність 

підприємства, розрахунок очікуваних грошових надходжень та прибутку 

підприємства та ін. 

3. Прийняття кінцевого рішення про надання кредиту та оформлення кредиту у вигляді 

договору. 

4. Економічна робота в процесі погашення та видачі кредиту. 

5. Закриття кредитної справи позичальника. 

Заявка на кредит містить повне найменування підприємства, його юридичний 

статус, підпорядкованість, дані про керівників, сума та строк кредиту, об’єкт 

кредитування та мотиви, які спонукають до звернення за кредитом. 

Кредитні відносини оформлює кредитний договір, який для кожного підприємства 

носить індивідуальний характер. В ньому передбачається мета кредитування, умови та 

порядок видачі та погашення кредиту, спосіб забезпечення кредиту, відсоткові ставки за 

кредит, права та відповідальність сторін та інші умови. 

В процесі фінансово-господарської діяльності підприємства окрім власного капіталу 

також використовують позичковий капітал. Проте значне зростання позичкових коштів в 

загальній структурі капіталу автоматично веде до зростання витрат по обслуговуванню 

боргових зобов’язань, збільшує ймовірність неспроможності сплати відсотків та основної 

суми боргу, знижує в цілому фінансову еластичність підприємства. 

В зв’язку з цим одним з головних завдань фінансових управлінців є здійснення 

раціональної політики залучення позичкових коштів. 

Значною перевагою використання позичкових коштів є можливість підвищити 

рентабельність власного капіталу. В теорії фінансового менеджменту таке збільшення 

рентабельності власних коштів відоме як ефект фінансового важеля. Він розраховується 

за формулою: 

ЕФВ = (1 – Сп) х (ЕП – СП) х (ПК\ВК) , де 

Сп - ставка податку на прибуток в десятковому дробі; 

ЕР - економічна рентабельність авансованого капіталу; 

СП - ставка позичкового процента; 

ПК - позичковий капітал; 

ВК - власний капітал. 

Відповідно рентабельність власного капіталу за умови використання позичкових 

коштів складе: 

РВК = П\К = (1 – Сп) х ЕР  + (1 – Сп) х (ЕР – СП) х (ПК\ВК) 

Ефект фінансового важеля показує, наскільки зміниться показник рентабельності 

власного капіталу при використанні позичкового капіталу. ЕФВ складається з 2 частин: 

1) диференціала фінансового важеля (ЕР – СП) - показника, що характеризує різницю 

між рентабельністю авансованого капіталу і ставкою позичкового процента; 

2) плеча фінансового важеля (ПК\ВК) - показника, який характеризує величину 

позичкового капіталу, що припадає на одиницю власного капіталу. 

Ефект фінансового важеля буде тим більшим, чим більшою буде рентабельність 

авансованого капіталу в порівнянні зі ставкою процента по позиці і чим більшим буде 

співвідношення позичкового та власного капіталу. 
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Вирішальне значення при прийнятті рішення про кредитування має оцінка 

кредитоспроможності підприємства-позичальника. Кредитоспроможність характеризує 

рівень фінансово-господарського становища клієнта, на основі якого банк робить 

висновок про його фінансову стійкість, можливу ефективність використання одержаних 

коштів, здатність і готовність повернути їх у відповідності з умовами угоди. 

Для здійснення оцінки фінансового стану позичальника - юридичної особи 

проводиться перевірка балансу щодо наявності у клієнта основних фондів, вільних 

коштів на розрахунковому рахунку, наявність дебіторської та кредиторської 

заборгованості, величини обігових коштів, відсутності заборгованості клієнта по інших 

кредитах. Враховуються і чинники суб’єктивного характеру: історія погашення 

кредитної заборгованості в минулому; позиція на ринку і залежність від циклічних та 

структурних змін в економіці; макроекономічна ситуація та стан галузі, в якій працює 

позичальник та ін. 

Основними показниками кредитоспроможності клієнтів є: коефіцієнт загальної 

ліквідності, абсолютної ліквідності, автономії, фінансування, маневреності. 

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кз.л.) характеризує можливість погасити поточні 

зобов’язання по кредитах і розрахунках за рахунок обігових активів, тобто є 

співвідношенням між усіма оборотними активами і сумою поточних зобов’язань. 

РПIV

РАII
К лз ..   (›1) 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Ка.л.) розраховується шляхом ділення сум 

коштів підприємства (в касі, на розрахунковому, валютному рахунку) і короткострокових  

фінансових вкладень. 

РПIV

рррф
К ла

)240.230.220.(1
..


   (›0) 

Він показує, наскільки терміново короткострокові зобов’язання можуть бути 

погашені високоліквідними активами. 

Коефіцієнт автономії (платоспроможності)(Кав) розраховується як відношення 

власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і показує питому вагу 

власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність. 

Баланс

РПI
Кав    ( 0.5) 

Коефіцієнт фінансування (Кф) розраховується як відношення залучених та власних 

засобів і свідчить про фінансову стабільність підприємства і незалежність від зовнішніх 

джерел фінансування. 

РПI

РПVРПIVРПIIIРПII
Кф


   ( 1) 

Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км) розраховується  як відношення 

чистого оборотного капіталу до власного капіталу і показує, яка частина власного 

капіталу використовується для фінансування поточних діяльності, тобто вкладена в 

обігові засоби, а яка – капіталізована. 

РПI

РПIVРПII
К м


   (›0) 

Загальний коефіцієнт покриття (інша назва: загальний коефіцієнт ліквідності) — 

це найбільш узагальнюючий показник платоспроможності, який визначається 

відношенням усіх оборотних активів підприємства до суми поточних зобов'язань. 

Характеризує  платіжні можливості підприємства на період, що дорівнює середній тривалості 
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одного обороту всіх обігових коштів, за умови свосчасних розрахунків з дебіторами, 

реалізації готової продукції та, в разі потреби, оборотних виробничих фондів. Загальний 

коефіцієнт покриття показує, скільки одиниць оборотних активів припадає на кожну одиницю 

поточних зобов'язань. Коли він стає меншим за 1,0, структура балансу вважається 

незадовільною, а підприємство – неплатоспроможним . 

На основі оцінки кредитоспроможності підприємства банк виносить рішення про 

доцільність надання підприємству кредиту. 

У випадку прийняття рішення банком про надання підприємству кредиту між ними 

повинна бути укладена кредитна угода. Зміст цієї угоди визначається банком та 

підприємством самостійно. Кредитна угода може містити наступні розділи: 

I. Загальні положення.  

II. Права та обов’язки позичальника. 

III. Права та обов’язки банка. 

IV. Відповідальність сторін. 

V. Порядок вирішення спорів. 

VI. Термін дії договору. 

VII. Юридичні адреси сторін. 

Після укладання кредитної угоди банк відкриває підприємству судний рахунок, на 

який зараховується сума кредиту. Підприємства здебільшого користуються кредитами 

того банку, в якому відкрито розрахунковий рахунок. Але це не означає, що позичальник 

не може отримати кредит в іншому банку. 

Банк має право контролювати виконання позичальником умов кредитної угоди. За 

порушення підприємством цих умов банк може: 

А) припинити подальшу видачу кредиту; 

Б) вимагати дострокового погашення кредиту; 

В) скоротити суму кредиту відносно обумовленої в договорі суми; 

Г) збільшити відсоткову ставку; 

Д) за несвоєчасне повернення кредиту та відсотків стягнути пеню  в розмірі, що 

вказаний в угоді, але не менше двох розмірів офіційної облікової ставки НБУ. 

На основі прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових потоків підприємства 

розраховується коефіцієнт обслуговування боргу: 

Кб = (П – Пп + Ав + Вк) / Зз,   

де  Кб — коефіцієнт обслуговування боргу; 

П — прибуток; 

Пп — податок на прибуток; 

Ав — амортизаційні відрахування; 

Вк — відсотки за кредит за всіма позиками підприємства; 

Зз — загальна заборгованість підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР. 

При розрахунку суми простого проценту в процесі нарощення вартості 

(компаундинга) використовується наступна формула: 

І = Р х п х і 

де   І  — сума проценту за обумовлений період часу в цілому; 

Р — первісна сума (вартість) грошових коштів; 

п — кількість інтервалів, по яким здійснюється розрахунок процентних платежів, в 

загальному обумовленому періоді часу; 

і — процентна ставка, що використовується, виражена десятковим дробом. 

Майбутня вартість вкладу (S) з врахуванням нарахованої суми проценту 

визначається по формулі: 
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S = Р + І = Р * (1 + пі), 

При розрахунку суми простого проценту в процесі дисконтування вартості (тобто 

суми дисконту) використовується наступна формула: 

D = S – S х 1/(1+пі) 

де D — сума дисконту (розрахована по простим процентам) за обумовлений період 

часу в цілому; 

S —вартість грошових коштів; 

п —кількість інтервалів, по яким здійснюється розрахунок процентних платежів, 

загальному обумовленому періоді часу; 

і—дисконтна ставка, що використовується, виражена десятковим дробом. 

Теперішня вартість грошових коштів (Р) з урахуванням розрахункової суми 

дисконту визначається за наступними формулами: 

Р = S – D = S * 1 / 1 + ni 

При розрахунку майбутньої суми вкладу (вартості грошових коштів) в процесі 

його нарощення по складним процентам використовується наступна формула: 

Sc = P * (1 + i)n  

де    Sс — майбутня вартість вкладу (грошових коштів) при його нарощенні по складним 

процентам;  

Р — первісна сума вкладу; 

і — процентна ставка, що використовується, виражена десятковим дробом; 

п — кількість інтервалів, по яким здійснюється кожен процентний платіж, в загальному 

обумовленому періоді часу. 

Сума проценту (Іс) в цьому випадку визначається по формулі: 

Ic = Sc – P 

При розрахунку теперішньої вартості грошових коштів в процесі дисконтування 

по складним процентам використовується наступна формула: 

Рс = S /(1 + і)п 

де    Рс—первісна сума вкладу; 

S—майбутня вартість вкладу при його нарощенні, обумовлена умовами інвестування; 

і—дисконтна ставка, що використовується, виражена десятковим дробом; 

п — кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний процентний платіж, в 

загальному обумовленому періоді часу. 

Сума дисконту (Іс) в цьому випадку визначається по формулі: 

Ic = Sc – P 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання: 

1.Охарактеризуйте основні принципи банківського кредитування.  

2.На які цілі не може бути отриманий банківський кредит?  

3.У чому полягають особливості контокорентного кредиту (овердрафту)?  

4.У чому полягають особливості іпотечного, ломбардного кредитів?  

5.У чому полягає сутність банківського кредитування за кредитною лінією?  

6.У чому полягає сутність облікового кредиту?  

7.У яких формах може реалізовуватись принцип гарантованості банківського 
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кредитування?  

8.Що може бути заставою банківського кредиту?  

9.Які види кредитних послуг гарантійного характеру можуть надаватись банком 

підприємсту?  

10.На які фінансові джерела (статті) відносять сплату відсотків за  

кредит і погашення основної суми боргу?  

11.Які основні особливості лізингового кредитування?  

12.Що може бути об'єктом лізингу?  

13.Що входить до складу лізингових платежів і на які джерела вони відносяться у 

підприємства-лізингоотримувача?  

14.Які основні умови і вимоги повинні виконуватись при здійсненні емісії 

корпоративних облігацій?  

15.Які основні умови і вимоги до укладання кредитної угоди підприємства з банком?  

Контрольні завдання:  

Задача 1. Визначити строк окупності наданого підприємству "Перлина" кредиту на 

розширення виробництва у сумі 100 тис. грн., якщо: 

1)відсоткова ставка за користування кредитом - 22 % річних; 

2)підприємство щорічно отримує виручку від реалізації продукції у розмірі 576 тис. грн; 

3)залишок продукції на складі на початок року за собівартістю складає 45 тис. грн, а на 

кінець року він зменшився на 5 тис. грн; 

4)собівартість виготовленої за рік продукції підприємства (з врахуванням відсотків за 

користування кредитом) складає 265 тис грн; 

5)Адміністративні витрати за рік становлять 10 тис. грн; 

6)підприємство є платником ПДВ і пільг із податку на прибуток не має. 

Довідка: Визначення    строку   окупності    кредиту   необхідно здійснювати за 

формулою: 

То=(К+В)/ЧП, де 

То — термін окупності; 

К - сума отриманих кредитів, грн; 

В — ціна кредиту, грн; 

ЧП— чистий прибуток за відповідний період, грн. 

Задача 2. Визначити, яку суму поверне підприємство банку та яку суму буде віднесено 

до валових витрат протягом строку кредитування, якщо: 

1)підприємство отримало кредит на фінансування будівництва цеху у розмірі 150 тис. 

грн під 25 % річних та на облаштування гаражного кооперативу для працівників 

підприємства - 60 тис. грн під 23 % річних на два роки; 

2)за умовами договору відсотки погашаються щомісячно, а сума основного боргу має 

бути погашена одноразово.  

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Тема.Фінансове забезпечення відтворення основних засобів 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 
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 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Джерела фінансування відтворення основних фондів. 

2. Сутність і склад капітальних вкладень.  

3. Джерела фінансування капітальних вкладень.  

4. Організація фінансування капітальних вкладень.  

5. Джерела фінансування ремонту основних засобів. 

6. Ефективність вкладення капіталу в основні фонди. 

Основні поняття теми: капітальний розвиток, капітальні вкладення, просте відтворення, 

розширене відтворення, власні джерела фінансування відтворення основних фондів, 

позичені джерела фінансування відтворення основних фондів, лізинг, фінансовий лізинг, 

оперативний лізинг, зворотній лізинг;поточний, середній та капітальний ремонти, метод 

чистої теперішньої вартості (NPV), індекс рентабельності інвестицій(PI), норма 

рентабельності інестицій (IRR), строк окупності інвестицій (PP), відтворювальна 

структура капітальних вкладень, капітальні вкладення, технологічна структура 

капітальних вкладень, бюджет капітальних витрат, джерела фінансування капітальних 

вкладень, кредитування капітальних вкладень, внутрішньо будівельний титульний 

список будови, договір підряду, фінансування капітальних вкладень. 

 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 

1. Лізинг як ефективний засіб інвестиційної діяльності підприємства.  

2. Основні засоби підприємства; аналіз стану, динаміки руху та ефективності 

використання.  

3. Сучасна інвестиційна політика: проблеми та напрямки розвитку.  

4. Фінансові джерела простого і розширеного відтворення необоротних активів та 

оптимізація Їх співвідношення.  

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Аналітична оцінка переваг і недоліків вибору підприємством методів амортизації 

основних засобів.  

2. Принципи і порядок оцінки ефективності інвестицій в необоротні активи.  

3. Порядок нарахування амортизації довгострокових фінансових інвестицій.  

4. Фінансово-правові особливості іноземного інвестування.  

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Умови відтворення вимагають від підприємства проведення активної інвестиційної 

політики в області власного капітального розвитку. Капітальний розвиток (капітальні 

вкладення) – це реконструкція, технічне переозброєння, створення нових ОФ, освоєння 

нових видів продукції, проведення перспективних наукових досліджень. 

Просте відтворення передбачає, що витрати на відтворення зносу відповідають 

нарахованій амортизації. Розширене відтворення передбачає, що витрати на 

відтворення зносу перевищують суму нарахованої амортизації. 



58 

 

До власних джерел фінансування відтворення основних фондів підприємства 

відносять амортизаційні відрахування, які надходять у складі виручки від реалізації, а 

також прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків. 

До позичених джерел фінансування основних фондів відносяться кредити банків, 

позичені кошти інших підприємств, кошти державних та місцевих бюджетів тощо. 

До залучених коштів відносяться кошти, отримані від продажу акцій, пайових та 

інших внесків трудових колективів. 

Одним з джерел фінансування капітальних вкладень є централізовані фінансові 

ресурси – кошти державного та місцевого бюджетів, кошти державних позабюджетних 

фондів, кошти благодійних фондів. 

Одним з поширених методів фінансування основних фондів є лізинг. Лізинг - це 

система перспективного фінансування, в якій задіяні орендні відносини, елементи 

кредитного фінансування під заставу та розрахунки по борговим зобов’язанням. 

Розрізняють три види лізингу: фінансовий, оперативний та зворотній. 

Фінансовий лізинг - господарська операція, яка передбачає придбання орендодавцем 

на замовлення орендатора основних фондів з наступною із передачею в користування 

орендатору на строк, який не перевищує строку повної амортизації з обов’язковою 

наступною передачею прав власності орендатору. Основні фонди, передані по 

фінансовому лізингу, залишається в складі майна орендатора.  

Оперативний лізинг - господарська операція, яка передбачає передачу орендатору 

прав користування основними фондами з обов’язковим поверненням орендодавцю. 

Основні фонди залишаються в складі майна орендодавця.  

Зворотній лізинг - система взаємопов’язаних угод, при якій фірма-власник землі, 

будівель, обладнання продає цю власність лізинговій компанії з одночасним укладанням 

угоди про довготривалу оренду колишньої своєї власності на умовах лізингу. 

Ремонт ОФ є необхідною умовою виробничого процесу. 

Розрізняють поточний, середній та капітальний ремонти. 

Поточний ремонт здійснюється для забезпечення роботи ОФ і полягає в усуненні 

окремих поломок ОФ і заміні або поновлення їх окремих частин. 

Середній ремонт проводиться для часткового поновлення ОФ із заміною деталей, 

вузлів обмеженої номенклатури. 

Капітальний ремонт машин, устаткування проводиться для відновлення їх 

виробничого ресурсу. Економічна доцільність капітального ремонту основних 

виробничих фондів визначається порівнюванням витрат на капітальний, ремонт об'єкта з 

вартістю аналогічного нового устаткування. Якщо вартість капітального ремонту цього 

об'єкта перевищує вартість аналогічного нового устаткування, то такий ремонт 

здійснювати недоцільно. 

Витрати на вісі види ремонтів визначаються підприємствами самостійно, виходячи з 

технічного рівня, фізичного зносу ОФ. Фінансування капремонту здійснюється згідно з 

планом капремонту. До складу витрат на капремонт включають проектно-кошторисні 

витрати, оплату ремонтних робіт, вартість придбання нових деталей, вартість заміни 

зношених конструкцій і деталей у будівлях, спорудах. 

Ефективність вкладення капіталу в основні фонди залежить від багатьох факторів, 

серед яких найбільш важливими є: віддача вкладень, строк окупності інвестицій, 

інфляція, рентабельність інвестицій за весь період тощо. 

Найбільш поширеними методами оцінки ефективності інвестицій є: метод чистої 

теперішньої вартості (NPV), індекс рентабельності інвестицій(PI), норма рентабельності 

інестицій (IRR), строк окупності інвестицій (PP). 
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Метод чистої теперішньої вартості базується на зіставленні величини вихідних 

інвестицій із загальною сумою дисконтованих чистих грошових надходжень. 
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, де 

P - грошові доходи від інвестицій; 

IC - сума вихідних інвестицій; 

r - коефіцієнт дисконтування. 

Коефіцієнт дисконтування встановлюється самостійно інвестором виходячи із 

щорічного відсотку та повернення, який хоче він мати на інвестований капітал. 

Обґрунтування даного методу полягає в тому, що якщо показник NPV має позитивне 

значення, то проект забезпечує більше надходжень, ніж необхідно для обслуговування 

боргу та виплати мінімального рівня доходу засновникам та інвесторам компанії. Отже, 

такий проект слід приймати. Інвестиційний проект, при якому показник NPV має 

від’ємне значення, потрібно відхилити, оскільки він не принесе додатковий дохід на 

вкладений капітал. 

Метод розрахунку індексу рентабельності інвестицій випливає з попереднього 

методу та розраховується як відношення дисконтованої частини грошового потоку до 

початкового розміру інвестицій: 
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Якщо значення PI менше одиниці або дорівнює їй, інвестиційний проект повинен 

бути відхилений в зв’язку з тим, що він не принесе додатковий дохід на інвестовані 

кошти.  

Метод розрахунку норми рентабельності інвестицій - найбільш складний показник 

оцінки ефективності реальних інвестиційних проектів. Під нормою рентабельності 

інвестицій розуміють значення коефіцієнта дисконтування, при якому NPV=0. Мета 

розрахунку даного коефіцієнту полягає в тому, що IRR показує максимально допустимий 

рівень витрат. якщо IRR перевищує вартість коштів, вкладених в здійснення даного 

проекту, то проект можна рекомендувати до прийняття, в противному випадку 

здійснення проекту вважається недоцільним. Значення цього показника може бути 

визначене за допомогою спеціальних таблиць фінансових обчислень або методом 

лінійної апроксимації. 

Метод визначення строку окупності інвестицій - найбільш простий і зрозумілий 

метод оцінки ефективності інвестиційного проекту. Розрахунок цього показника 

відбувається за наступною формулою: 

PP
IC

Pi
 , де 

IC - сума інвестиційних витрат на реалізацію проекту; 

Рі - грошові доходи від інвестицій. 

Цей показник, як правило, використовується для порівняльної оцінки ефективності 

інвестиційних проектів, але може бути прийнятий і як критеріальний (в цьому випадку 

інвестиційні проекти з більш високим періодом окупності будуть відхилятись). 

Хід самостійної роботи 

5. Скласти конспект (І рівень) 

6. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

7. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

8. Підготувати доповіді  
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 Контрольні питання: 

1. Назвіть основні джерела фінансування простого та розширеного відтворення 

основних засобів. 

2. За яких умов здійснюється індексація балансової вартості груп основних фондів у 

податковому обліку та переоцінка основних засобів за національними стандартами 

бухгалтерського обліку? 

3. Яку роль відіграють капітальні інвестиції в розвитку підприємницьких структур? 

4. Які існують види ремонту основних засобів і джерела їх фінансування? 

Контрольні завдання:  

Задача 1. Визначити індекс прибутковості від реалізації проекту, якщо початкові 

інвестиції — 90 000 грн., прибуток від його впровадження по роках —  30;  40  і 50 тис. 

грн., ставка доходності— 10%. 

Задача 2. Підприємство протягом трьох років у випадку реалізації інвестиційного 

проекту буде отримувати доходи: 20; 30 і 26 тис. грн. Початкові інвестиції при реалізації 

проекту — 60 000 грн. Рівень ризику — 10%. На основі визначення індексу 

прибутковості зробити висновок стосовно доцільності реалізації проекту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Оцінювання фінансового стану підприємств 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 
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 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. 

2. Показники оцінювання фінансового стану підприємства. 

Основні поняття теми: активи балансу; боргові зобов'язання; власні кошти; 

довгострокові вкладення; залучені кошти; короткострокові цінні папери; ліквідність; 

методи фінансового аналізу; пасиви балансу; платоспроможність; поточні активи; 

фінансовий аналіз; фінансовий стан підприємства;; фінансова стійкість. 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 

1. Рентабельність: економічний зміст та динаміка на підприємствах основних галузей 

економіки.  

2. Система методів оцінки фінансового стану підприємства в умовах становлення 

ринкових відносин.  

3. Методи і напрямки комплексного фінансового аналізу підприємства.  

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Методи і показники оцінки потенційної платоспроможності підприємства.  

2. Методи і показники оцінки структури фінансування підприємства.  

3. Показники абсолютної і відносної прибутковості підприємства та порядок їх 

визначення.  

4. Фінансовий контролінг - сутність, завдання, методи.  

5. Методика аналізу прибутковості виробництва і реалізації продукції.  

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Наведемо коротку характеристику основних показників, які використовуються в 

процесі оцінювання фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Показники оцінки майнового стану 

1. Сума господарських коштів, що їх підприємство має у розпорядженні. Цей 

показник дає загальну вартісну оцінку активів, які перебувають на балансі підприємства. 

Зростання цього показника свідчить про збільшення майнового потенціалу підприємства.  

2. Питома вага активної частини основних засобів. Згідно з нормативними 

документами під активною частиною основних засобів розуміють машини, обладнання і 

транспортні засоби. Зростання цього показника в динаміці — позитивна тенденція. 

3. Коефіцієнт зносу основних засобів. Показник характеризує частку зношених 

основних засобів у загальній їх вартості. Використовується в аналізі для 

характеристики стану основних засобів. Доповненням цього показника є так званий 

коефіцієнт придатності. 

4. Коефіцієнт оновлення основних засобів. Показує, яку частину наявних на кінець 

звітного періоду основних засобів становлять нові основні засоби. 

5. Коефіцієнт вибуття основних засобів. Показує, яка частина основних засобів, з 

котрими підприємство почало діяльність у звітному періоді, вибула з причини зносу та з 

інших причин. 

Оцінка ліквідності та платоспроможності 

1. Величина власного капіталу (функціонуючий капітал). Характеризує ту частину 

власного капіталу підприємства, яка є джерелом покриття поточних активів 
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підприємства (тобто активів, які мають період обороту менше ніж один рік). Цей 

розрахунковий показник залежить як від структури активів, так і від структури джерел 

коштів. Показник має особливо важливе значення для під-приємств. Зростання цього 

показника в динаміці — позитивна тенденція. Основним і постійним джерелом 

збільшення власних оборотних коштів є прибуток. Не можна ототожнювати поняття 

«оборотні кошти» та «власні оборотні кошти». Перший показник характеризує активи 

підприємства ( ІІ та ІІІ розділи активу балансу). Другий — джерела коштів, тобто 

частину власного капіталу підприємства, яка розглядається як джерело покриття 

поточних активів. 

2. Маневреність грошових коштів. Зростання цього показника в динаміці — 

позитивна тенденція. 

3. Коефіцієнт покриття загальний. Характеризує співвідношення оборотних 

активів і поточних зобов’язань. Для нормального функціонування підприємства цей 

показник має бути більшим за одиницю. Зростання його — позитивна тенденція. 

Орієнтовне значення показника підприємство встановлює самостійно. Воно залежатиме 

від щоденної потреби підприємства у вільних грошових ресурсах. 

4. Коефіцієнт швидкої ліквідності. Аналогічний коефіцієнту покриття, але 

обчислюється за вужчим колом поточних активів (з розрахунку виключають найменш 

ліквідну їх частину — виробничі запаси). 

Кошти, які можна отримати у разі вимушеної реалізації виробничих запасів, можуть 

бути суттєво меншими за витрати на їх придбання. За ринкової економіки типічною є 

ситуація, коли під час ліквідації підприємства отримують 40% і менше від облікової вар-

тості запасів. В іноземній літературі трапляється орієнтовне (найнижче) значення цього 

показника — 1. Однак ця оцінка також досить умовна. 

5. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (платоспроможності). Він є найбільш 

жорстким критерієм ліквідності підприємства і показує, яку частину короткострокових 

зобов’язань можна за необхідності погасити негайно. Рекомендована нижня межа цього 

показника — 0,2.  

6. Частина власних оборотних коштів у покритті запасів. Це вартість запасів, яка 

покривається власними оборотними коштами. Має велике значення для підприємств 

торгівлі. Рекомендована нижня межа цього показника — 50% 

7. Коефіцієнт покриття запасів. Розраховується як співвідношення величини 

стабільних джерел покриття запасів і суми запасів. Якщо значення цього показника є 

меншим за одиницю, то поточний фінансовий стан підприємства вважають 

недостатньо стійким. 

 Показники оцінки фінансової стійкості 

Одна з найважливіших характеристик фінансового стану підприємства — 

забезпечення стабільності його діяльності в майбутньому. Вона пов’язана із загальною 

фінансовою структурою підприємства, його залежністю від кредиторів та інвесторів. 

1. Коефіцієнт концентрації власного капіталу характеризує частку власності самого 

підприємства у загальній сумі коштів, інвестованих у його діяльність. Чим вищий цей 

коефіцієнт, то більш фінансово стійким і незалежним від кредиторів є підприємство. 

Доповненням до цього показника є коефіцієнт концентрації залученого (позикового 

капіталу). Сума обох коефіцієнтів дорівнює 1 (чи 100%). 

2. Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до попереднього показника. 

Коли його значення наближається до 1 (чи 100%), це означає, що власники повністю 

фінансують своє підприємство. 
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3. Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина власного 

капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, тобто яку вкладено в 

оборотні кошти, а яку капіталізовано. 

4. Коефіцієнт довгострокових вкладень показує, яку частину основних коштів та 

інших позаоборотних активів профінансовано зовнішніми інвесторами, тобто яка 

частина належить їм, а не власникам підприємства. 

5. Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів характеризує структуру 

капіталу. Зростання цього показника — негативна тенденція, яка означає, що 

підприємство починає все сильніше залежати від зовнішніх інвесторів. 

6. Коефіцієнт співвідношення позикових та власних коштів. Зростання цього 

показника в динаміці також свідчить про посилення залежності підприємства від 

кредиторів, тобто про зниження його фінансової стійкості. 

Ліквідність підприємства — це його здатність швидко продати активи й одержати 

гроші для оплати своїх зобов’язань. 

Ліквідність підприємства характеризується співвідношенням величини його 

високоліквідних активів (грошові кошти та їх еквіваленти, ринкові цінні папери, 

дебіторська заборгованість) і короткострокової заборгованості. 

Аналізуючи ліквідність, доцільно оцінити не тільки поточні суми ліквідних активів, а 

й майбутні зміни ліквідності. 

Про незадовільний стан ліквідності підприємства свідчитиме той факт, що потреба 

підприємства в коштах перевищує їх реальні надходження. 

Щоб визначити, чи достатньо в підприємства грошей для погашення його 

зобов’язань, необхідно передовсім проаналізувати процес надходження коштів від 

господарської діяльності і формування залишку коштів після погашення зобов’язань 

перед бюджетом та позабюджетними фондами, а також виплати дивідендів. 

Аналіз ліквідності потребує також ретельного аналізу структури кредиторської 

заборгованості підприємства. Необхідно визначити, чи є вона «стійкою» (наприклад, 

борг постачальнику, з яким існують довгострокові зв’язки), чи є простроченою, тобто 

такою, термін погашення якої минув. 

Аналіз ліквідності здійснюється на підставі порівняння обсягу поточних зобов’язань 

із наявністю ліквідних коштів. Результати розраховуються як коефіцієнти ліквідності за 

інформацією з відповідної фінансової звітності. 

При оцінці фінансового стану підприємства необхідно враховувати не тільки 

значення коефіцієнтів, але і їх взаємовплив. Саме на цьому принципі повинна будуватись 

комплексна оцінка фінансового стану підприємства. 

Починати інтерпретацію слід з комплексного показника рентабельності активів. 

Розглядаючи його динаміку, можна виявити момент погіршення тенденції його зміни та 

прослідкувати, який із складових показників призвів до такої зміни. 

Надалі слід аналізувати елементи, які складають ці показники та виявити наступний 

рівень причин. Таким чином можна дійти до вихідних причин погіршення показника 

рентабельності активів і надати рекомендації. Саме на такому принципі інтегрованості 

побудована система “Дюпон-каскад”, у відповідності з якою показник рентабельності 

активів залежить від рентабельності реалізації та оборотності активів: 

Ра = Роб · КОа, 

де Роб – рентабельність обороту (реалізації); 

 КОа – коефіцієнт оборотності активів. 

 



64 

 

Операційний прибуток

Рентабельність

реалізації Обсяг реалізації

Рентабельність

активів

Оборотність Необоротні
активів Активи Грошові кошти

Оборотні Запаси

Дебіторська
заборгованість

Власні оборотні

кошти + Поточні пасивиЛіквідність
 

 Рис.12. Схема методу “Дюпон-каскад” 

Причини погіршення рентабельності активів можуть бути як в зниженні 

рентабельності реалізації, так і в зменшенні оборотності активів. 

Причиною зниження рентабельності реалізації може бути: 

 Зростання собівартості продукції. Для вирішення цієї проблеми слід: 

◦ виділити найбільш вагомі статті собівартості і дослідити можливість їх 

зниження; 

◦ поділити витрати на постійні та змінні і вирахувати точку беззбитковості; 

◦ проаналізувати прибутковість окремих видів продукції, вивчити необхідність 

та можливість змінення номенклатури продукції, що випускається. 

 Падіння обсягів продажу. 

Причини зниження показника оборотності активів: 

 Зниження обсягів реалізації. Для їх зростання необхідно зосередити зусилля 

на маркетинговій роботі, асортиментній політиці та системі ціноутворення. 

 Зростання розміру активів. Для зниження їх розміру слід розглянути 

можливість щодо: 

◦ продажу або списання активів, які не використовуються або 

використовуються неефективно; 

◦ зниження запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової 

продукції; 

◦ зменшення дебіторської заборгованості. 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання: 

1.Що розуміють під горизонталь ним і вертикальним аналізом фінансового стану?  

2.Які основні показники (коефіцієнти) застосовуються в аналізі платоспроможності 

підприємства?  

3.Які основні показники застосовуються в аналізі прибутковості і ділової активності?  

 

Контрольні завдання:  

 

Задача 1. За даними балансу на початок року підсумок І розділу пасиву становив 

1 000 000 грн, а сума підсумків II, III, IV, V розділів пасиву балансу — 4 000 000 грн. 
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Чи буде достатньо за рік збільшити суму власного капіталу у 2 рази (у 4 рази), аби 

підприємство стало привабливим для інвесторів (з позиції фінансової незалежності)? Чому? 

Зробити розрахунки. 

 

 

Задача 2. Як змінилась ефективність використання активів підприємства, якщо обсяг 

реалізованої продукції у звітному році становив 100 000 грн порівняно з 50 000 грн торік, а 

середні залишки активів зросли в 4 рази? Як такі зміни характеризують фінансовий стан 

підприємства? Оцінку якого показника проводить фінансовий аналітик? 

 

Задача 3. Чи достатнім буде збільшення суми грошових коштів у національній та 

іноземній валюті, а також поточних фінансових інвестицій за звітний період у 3 рази за 

збільшення короткострокових зобов’язань у 1,5 раза задля того, щоб коефіцієнт абсолютної 

ліквідності станом на кінець звітного періоду становив 0,2, якщо грошові кошти 

підприємства станом на початок звітного періоду становили 40 000 грн, а поточні 

зобов’язання були в 10 разів більші? Чому? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема.Фінансове планування на підприємствах 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 
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 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Зміст, мета  та завдання фінансового планування. 

2. Процес фінансового планування.  

3. Перспективне фінансове планування. 

4. Поточне фінансове планування. 

5. Оперативне фінансове планування.  

6. Бізнес-план, його функції на підприємстві.  

Основні поняття теми: баланс доходів і витрат; бізнес-план; оперативний фінансовий 

план; платіжний календар; фінансовий план; фінансове планування; фінансові ресурси; 

перспективне фінансове планування, фінансова стратегія. 

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 

1. Фінансове планування на підприємстві: зміст та напрямки розвитку в сучасних 

економічних умовах.  

2. Методи фінансового планування та структура фінансового плану підприємства.  

3. Фінансове обrpунтування бізнес-планів.  

4. Стратегічне планування на підприємстві як засіб антикризового стратегічного 

управління.  

5. Система планових бюджетів як засіб ефективного поточного фінансового 

планування.  

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Планування на підприємствах державної форми власності.  

2. Особливості планування діяльності неприбуткових підприємств і організацій. 

3. Мета і форми фінансового планування за умов розширення виробничої і 

комерційної діяльності.  

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

Важливим елементом підприємницької діяльності є планування. В тому числі і 

фінансове. Ефективне управління фінансами підприємства можливе лише при 

плануванні всіх фінансових потоків і відносин підприємства. 

Основна мета фінансового планування -  забезпечення оптимальних можливостей 

для успішної господарської діяльності, отримання необхідних для цього коштів і в 

кінцевому рахунку досягнення прибутковості підприємства.. 

Планування пов’язане з одного боку з попередженням помилкових дій в сфері 

фінансів, а з іншого зменшенням кількості невикористаних можливостей. Таким чином 

фінансове планування – це процес розробки системи фінансових планів і планових 

показників по забезпеченню розвитку підприємства підвищенню ефективності його 

фінансової діяльності  в майбутньому. Основним завданням фінансового планування 

діяльності підприємства є : 

 забезпечення необхідними фінансовими ресурсами виробничої, інвестиційної і 

фінансової діяльності; 

 визначення шляхів ефективного вкладення капіталу і оцінка ступеня раціонального 

використання; 
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 пошук внутрішньогосподарських резервів, збільшення прибутку за рахунок 

економного використання грошових коштів; 

 встановлення раціональних фінансових відносин з бюджетами і банками; 

 контроль за фінансовим станом, платоспроможністю і ліквідністю підприємства. 

Значення фінансового планування для підприємства полягає в тому що воно: 

 втілює  виробничі стратегічні цілі у форму конкретних фін. показників  

 надає можливості визначення життєздатності фін. проектів; 

 служить інструментом отримання зовнішнього фінансування. 

Процес фінанового планування включає наступні етапи: 

1. Аналіз фінанової ситуації  

2. Розробка  фінанової стратегії 

3. Складання поточних фінанових планів 

4. Корегування, ув’язка, конкретизація фінанового  плану 

5. Розробка оперативних фінанових планів 

В основі фінансового планування лежать стратегічний та виробничий плани. 

Стратегічний план передбачає формулювання цілей, задач, масштабів ті сфери 

діяльності підприємства. Найчастіше ці цілі формулюються у вигляді загальних 

кількісних орієнтирів. В рамках стратегічного планування виділяють чотири типи цілей: 

– ринкові (який сегмент ринку планується охопити); 

– виробничі (яка структура виробництва та технологія забезпечать випуск 

продукції необхідного обсягу та якості); 

– фінансово-економічні (які основні джерела фінансування і прогнозні фінансові 

результати); 

– соціальні (в якій мірі будуть забезпечені соціальні потреби суспільства).  

Виробничі плани складаються на основі стратегічного плану і передбачають 

визначення виробничої, маркетингової, науково-дослідної та інвестиційної політики 

Фінансові плани можна розділити на перспективні, поточні й оперативні. 

Перспективне фінансове планування визначається найважливішими показниками, 

пропорціями і темпами розширеного відтворення і воно є основною формою реалізації 

цілей підприємства.  

Перспективне фінансове планування в сучасних умовах охоплює період від 1 до3 

років, рідше до 5-ти, проте такий часовий інтервал має умовний характер. Оскільки 

залежить від фінансово стабільності в країні, можливості прогнозування обсягів 

фінансових ресурсів, і напрямків їх використання. 

Перспективне планування включає розробку фінансової стратегії підприємства і 

прогнозування фінансової діяльності. 

В загальному фінансова стратегія підприємства представляє собою визначення 

довгострокових цілей фінансової діяльності підприємства і вибір найбільш ефективних 

способів і шляхів їх досягнення. 

Система поточного планування фінансової діяльності підприємства базується на 

основі розробленої фінансової стратегії і фінансової політики, за окремими аспектами 

фінансової діяльності. Даний вид фінансового планування полягає в розробці конкретних 

видів поточних фінансових планів, які дають можливість підприємству визначати на 

наступний період всі джерела фінансування, сформувати структуру його доходів і витрат  

забезпечити його постійну платоспроможність, а також визначити структуру активів і 

капіталу підприємства на кінець періоду,що планується.  

Система оперативного планування фінансової діяльності полягає в тому що 

розробляється комплекс короткострокових планових завдань по фінансовому 
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забезпеченню основних напрямків господарської діяльності підприємства. Оперативне 

фінансове планування включає складання та виконання платіжного календаря, касового 

плану і розрахунок потреби в короткостроковому кредиті.  

Платіжний календар складається на квартал з розбивкою по місяцям і більш дрібні 

періоди для того щоб він був більш реальним, його створювачі повинні слідкувати за 

ходом виробництва і реалізацією, станом запасів з метою попередження невиконання 

фінансового плану. 

В платіжному календарі надходження і видатки грошових коштів повинні бути 

збалансовані. Правильно складений платіжний календар дозволяє виявити фінансові 

помилки, нестачу коштів, знайти причину такого стану.  

Прикладом сполучення перспективного і поточного планування є бізнес-план, який є 

одним з найважливіших елементів процесу планування. Його прийнято розробляти при 

створенні нового підприємства чи обґрунтуванні виробництва нових видів продукції. Він 

складається на період від трьох до п'яти років, оскільки планові розробки на більш 

тривалі періоди не можуть бути достовірними. 

Бізнес-план – це документ, який відображає ключові показники, що підтверджують 

доцільність  проекту. 

Фінансовий план – є складовою частиною бізнес-плану. Він складається як для 

обґрунтування конкретних інвестиційних проектів, так і для управління поточною і 

стратегічною фінансовою діяльністю. 

В найбільш загальному вигляді фінансовий план включає такі розділи: 

1. Інвестиційна політика. 

1.1. Політика фінансування ОФ. 

1.2. Політика фінансування нематеріальних активів. 

1.3. Політика стосовно довгострокових фінансових вкладень. 

2. Управління обіговим капіталом. 

2.1. Управління грошовими коштами та ї еквівалентами. 

2.2. Фінансування виробничих запасів. 

2.3. Управління дебіторською заборгованістю. 

3. Дивідендна політика та структура джерел. 

4. Фінансові прогнози. 

4.1. Характеристика фінансових умов. 

4.2. Доходи підприємства. 

4.3. Витрати підприємства. 

4.4. Прогнозна фінансова звітність. 

4.5. Загальна потреба в капіталі. 

4.6. Потреба в зовнішньому фінансуванні. 

5. Облікова політика. 

6. Система управлінського контролю. 

Баланс доходів і витрат по конкретному виду продукції складається для зіставлення 

виторгу від реалізації продукції і витрат на її виробництво в тимчасовому розрізі, тому 

що в перший рік виробництва продукції компанії, як правило, несуть збитки. Значну 

частину витрат передбачається здійснювати за рахунок притягнутих і позикових джерел. 

Частка позикових засобів залежить від багатьох факторів, у тому числі від величини 

активів і їхньої структури, віддачі вкладеного капіталу, розміру позичкового відсотка, 

але разом з тим позикові засоби не можуть бути переважними в загальному обсязі 

джерел фінансування. До складу фінансового плану входить план доходів, план витрат і 

баланс активів і пасивів фірми, що також розробляються для першого року щомісячно, 
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для другого — поквартально, для третього — у цілому за рік. 

План доходів містить у зазначеній динаміці наступні показники: 

1. Залишок коштів на початок відповідного періоду (місяця, кварталу, року) усього й 

у тому числі в касі і на рахунку в банку; 

2. Надходження: виторг від продажів, дебітори, позикові засоби; . 

3. Усього наявних засобів; 

4. Витрати (витрати): прямі витрати, управлінські, витрати на збут, орендні платежі, 

платні послуги, витрати на маркетинг, відсотки за капітал, страхові внески, інші витрати: 

5. Разом витрат; 

6. Загальний доход (збиток) до сплати податків. 

План витрат охоплює показники: 

1. Весь капітал; 

2. Доход (збиток) до сплати податків; 

3. Придбання активів; 

4. Виплати по позиках; 

5. Резерви; 

6. Організаційні та інші витрати; 

7. Разом  

При проведенні прогнозного аналізу прибутку використовується метод «витрати-

об’єм-прибуток» чи, як ще його називають, метод критичного обсягу виробництва. 

Методологічні основи цього методу розроблені досить давно, але практичному його 

використанню сприяла система обліку витрат «direct-costing», в основі якої лежить поділ 

витрат на постійні і змінні, котрі по-різному реагують на зміну обсягу виробництва. 

Використання методу «витрати-об’єм-прибуток» дозволяє визначити мінімально 

допустимий обсяг виробництва, при якому досягається беззбитковість виробництва. 

Формульно визначення точки беззбитковості може записуватись так: 

ТБ = 
о

пост

ЗВЦ

В


, або ТБ = 

зм.вчд

пост 100  

РР

В




, або ТБ = 

мп

пост 100  

Р

В 
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де Впост – сума постійних операційних витрат; 

 Ц – ціна за одиницю продукції; 

 ЗВо – середні змінні витрати (на одну одиницю продукції); 

 Рчд – рівень чистого операційного доходу; 

 Рзм.в – рівень змінних витрат до обсягу реалізації; 

 Рмп – рівень маржинального операційного прибутку до обсягу реалізації продукції. 

З поняттям точки беззбитковості тісно пов’язане поняття «запасу фінансової 

міцності» (порогу рентабельності, границі безпеки).  

Запас фінансової міцності визначає розмір можливого зниження обсягу реалізації 

продукції, який дозволяє підприємству здійснювати прибуткову діяльність. На графіку 

він позначений ЗФМ. Кількісно запас фінансової міцності може визначатися як в 

абсолютній сумі: 

ЗФМ = ОРвоп – ТБ, 

де ОРвоп – обсяг реалізації, що забезпечує отримання запланованої (фактично 

досягнутої) суми валового прибутку, 

так і у відносному виразі: 

ЗФМ = 100%  
 - 

воп

воп 
ОР

ТБОР
, 
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Рис.13.Графічне зображення точки беззбитковості 

 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання: 

1. Що є метою стратегічного фінансового планування?  

2. Розкрийте сутність поняття «стратегічне фінансове планування».  

3. Що є метою поточного фінансового планування?  

4. Що є метою оперативного фінансового планування?  

5. у чому полягає відмінність між поточним і оперативним фінансовим 

плануванням?  

6. Які періоди охоплює поточне фінансове планування?  

7. Які періоди охоплює оперативне фінансове планування?  

8. Які основні стадії процесу бюджетування?  

9. Які види бюджетів входять до складу фінансових бюджетів?  

10. Дайте характеристику чинникам, які враховуються в процесі бюджетування.  

11. у чому сутність бюджету маржинального доходу (прибутку)?  

12. Дайте визначення поняттю зона (або межа) безпеки  

13. Яка методика покладена в основну врахування фактору зміни вартості грошей в 

часі при визначенні ефективності капіталовкладень?  

14. Який економічний зміст ставки дисконтування?  

Контрольні завдання:  

Задача 1. Розрахуйте граничний (беззбитковий) рівень ціни продукції в звітному 

кварталі та зробіть прогноз ціни на продукцію на наступний квартал, якщо: 

1) підприємство планує за квартал виготовити та реалізувати 150 000 одиниць продукції; 

при цьому величина постійних витрат становитиме 247,5 тис. грн, а рівень змінних 

витрат - 48 %; 

2) виробничі потужності підприємства дають можливість збільшити обсяг виробництва 

продукції на 10 000 одиниць за того самого рівня змінних витрат. 

 

Задача 2.Підприємство передбачає збільшити виручку від реалізації продукції в 

плановому періоді на 15 %. У звітному періоді виручка від реалізації продукції склала 

420 тис. грн; загальні змінні витрати  склали 280 тис. грн, а постійні - 50 тис. грн. 
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Необхідно розрахувати суму прибутку, який відповідає новому рівню виручки від 

реалізації продукції. Постійні витрати в плановому періоді не змінюються. 

 

Задача 3. Визначте: 

а) поріг рентабельності підприємства; 

б) запас фінансової стійкості в звітному і плановому періоді, якщо; 

У звітному періоді прибуток підприємства склав 54 120 грн, а маржинальний дохід склав 

126 тис. грн, при цьому змінні витрати на весь обсяг реалізованої продукції склали 30 

тис. грн; - підприємство планує в наступному періоді збільшити масу прибутку на суму 2 

500 грн за незмінної величини маржинального доходу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

Тема. Банкрутство та санація 

Мета:  

 вивчити основні термінологічні поняття теми,  ознайомитись з основними 

питаннями теми; 

 формувати аналітичне мислення, уміння розвивати волю і самостійність; 

  виховувати у студентів охайність, почуття відповідальності, сумлінне ставлення 

до своїх обов’язків, інтерес до обраної професії 
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 застосовувати найбільш оптимальні методи організації самостійної роботи 

студентів поза заняттями; 

 

План вивчення теми 

1. Фінансова криза на підприємстві.  

2. Економічний зміст санації підприємств.  

3. Класична модель фінансової санації.  

4. Система контролінгу та раннього попередження.  

5. Форми фінансової санації підприємства.  

6. Реструктуризація підприємства. 

Основні поняття теми: види та фази фінансової кризи;  план санації; порядок 

проведення санації підприємства; санація; санаційний аудит; санація балансу; санаційний 

прибуток; санаційна спроможність; фінансова криза на підприємстві; фінансова санація 

підприємства, реорганізація  та реструктуризація підприємства,  мирова угода, 

банкрутство підприємства, фіктивне, приховане та зумисне банкрутство, фінансові 

джерела санації  

Форма контролю: конспект, відповіді на запитання, виконання завдань. 

Теми рефератів: 

1. Зовнішні і внутрішні фактори кризового стану і фінансової неспроможності 

підприємств.  

2. Управління процедурою банкрутства.  

3. Фінансові джерела санації (фінансового оздоровлення) підприємства. 

4. Критерії результативності санації (фінансового оздоровлення) підприємства. 

5. Фінансова реструктуризація в системі заходів фінансового оздоровлення.  

6. Реорганізація підприємства як засіб фінансової санації - можливості і проблеми.  

7. Система антикризового управління як засіб протидії небажаному банкрутству 

Програмні питання для самостійного поглибленого вивчення теми: 

1. Права і обв'язки керуючого санацією (розпорядника майна, керуючого санацією, 

ліквідатора)  

2. Санаційний аудит  

3. Плануваня санації  

4. Форми фінансової допомоги за мировою угодою і в процедурі санації  

 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

При вивченні теми студентам пропонується засвоїти необхідний мінімум 

теоретичних знань та звернути особливу увагу на наступне:  

 

Під банкрутством розуміється пов’язана з недостатністю активів у ліквідній формі 

нездатність юридичної особи задовольнити у встановлений термін зобов’язання, що 

пред’явлені йому кредиторами, і виконати зобов’язання перед бюджетом. 

Банкрутство підприємства є результатом розвитку кризових явищ (фінансової кризи) 

в його діяльності. 

Фінансова криза на підприємстві характеризується трьома параметрами: джерелами 

(факторами) виникнення; видом кризи; стадією її розвитку. Ідентифікація цих ознак дає 

змогу правильно діагностувати фінансову неспроможність підприємства та підібрати 

найефективніші санаційні заходи. 

На практиці з кризою асоціюється загроза неплатоспроможності, діяльність 

підприємства у безприбутковій зоні, відсутність потенціалу для розвитку. 



73 

 

Розрізняють три види кризи: стратегічна (коли на підприємстві зруйновано 

виробничий потенціал і відсутні довгострокові фактори успіху); криза прибутковості 

(збиток приводить до зниження власного капіталу, що в свою чергу приводить до 

незадовільної структури балансу); криза ліквідності (підприємство є 

неплатоспроможним або існує реальна загроза втрати платоспроможності). 

Розвитку фінансової кризи на підприємстві можуть сприяти ряд факторів, які 

поділяються на дві групи: 

1) Зовнішні (незалежні від діяльності підприємства): 

 Спад кон’юнктури в економіці. 

 Значний рівень інфляції. 

 Нестабільність податкового законодавства. 

 Нестабільність фінансового та валютного ринків. 

 Посилення конкуренції в галузі. 

 Криза окремої галузі. 

2) Внутрішні (залежні від діяльності підприємства): 

 Втрата клієнтів та покупців готової продукції. 

 Зменшення кількості замовлень та угод на збут товару. 

 Неритмічність виробництва. 

 Підвищення собівартості та зниження продуктивності праці. 

 Зростання розміру неліквідних оборотних коштів та наднормативні запаси. 

 Зменшення обсягів реалізації продукції. 

Всі перераховані фактори сприяють створенню певних передумов (симптомів) 

виникнення ситуації банкрутства: 

1) Зниження прибутковості, наслідком чого є дефіцит власних оборотних коштів та 

виникнення тотальної заборгованості; 

2) Досить довготривала неплатоспроможність підприємства, причиною якої є низька 

ліквідність його активів. Така ситуація характеризується значним перевищенням 

невідкладних фінансових зобов’язань над сумою залишку грошових коштів та 

високоліквідних активів. Причому ця ситуація є хронічною. 

3) Порушення фінансової стійкості підприємства, яке заважає нормальному ходу 

господарської діяльності. Сутність цього положення полягає в тому, що обсяг 

позикового капіталу підприємства значно перевищує обсяг його активів. Мова йде про 

виникнення так званої «чистої від’ємної вартості»(ЧВВ), яка визначається як різниця між 

сумою позикового капіталу (ПК) та сумою активів (А): 

ЧВВ = ПК – А. 

4) Значна незбалансованість протягом досить довгого періоду обсягів його грошових 

потоків. Йдеться про значне перевищення обсягів від’ємного грошового потоку над 

позитивним і відсутність перспектив змінення цієї тенденції. 

Як бачимо, причини (передумови), що можуть викликати фінансові ускладнення в 

діяльності підприємства, значною мірою можуть бути нейтралізовані за рахунок 

ефективного фінансового менеджменту на підприємстві. 

Поняття банкрутства характеризується наступними його видами: 

1. Реальне банкрутство. Воно характеризує повну нездатність підприємства 

відновити в наступному періоді свою фінансову стійкість та платоспроможність 

внаслідок значних втрат капіталу, який використовується. Ці втрати не дозволяють 

підприємству ефективно здійснювати господарську діяльність, і воно оголошується 

банкрутом. 
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2. Технічне банкрутство. Таке банкрутство умовно можна назвати “тимчасовим”. У 

даному випадку сума активів підприємства значно перевищує обсяг його позикового 

капіталу. В наявності така ситуація характеризується тимчасовою неплатоспроможністю 

підприємства, яка викликана значною простроченістю його дебіторської заборгованості. 

Але розмір дебіторської заборгованості перевищує обсяг кредиторської заборгованості. 

Тобто таке банкрутство викликане невідповідністю грошових потоків у часі (немає 

синхронності надходження та витрачання грошових коштів). Технічне банкрутство при 

ефективному антикризовому управлінні може бути усунуте і не привести до юридичного 

банкрутства. 

3. Навмисне банкрутство. Воно характеризує сплановане створення (збільшення) 

керівником підприємства або власником неплатоспроможності; спричинення цими 

особами економічного збитку підприємству в особистих інтересах або в інтересах інших 

осіб. Такі факти переслідуються законом. 

4. Фіктивне банкрутство. Воно характеризує завчасно невірне об’явлення 

підприємством про свою неплатоспроможність з метою неправдивого інформування 

кредиторів для отримання від них відстрочки (розстрочки) виконання своїх кредитних 

зобов’язань або знижки з суми кредитної заборгованості.  

Кошти, що отримані від продажу майна підприємства-банкрута

Розподілення коштів на першому етапі:

 відшкодування витрат арбітражного суду

 відшкодування витрат ліквідаційної комісії

 відшкодування витрат розпорядника майна

 відшкодування вимог кредиторів, що забезпечені

заставою

Кошти, які залишились після розподілу на першому етапі

Розподілення коштів на другому етапі

 Перша черга – виконання зобов’язань перед  робітниками

по виробничих результатах (за виключенням внесків у

статутний фонд та виплат по акціях)

 Друга черга – виконання зобов’язань по державним та

місцевим податкам та зборам, вимоги органів державного

 страхування та соціального забезпечення

 Третя черга – виконання вимог кредиторів, що не

забезпечені заставою

 Четверта черга – виконання вимог щодо повернення

внесків робітників у статутний фонд та виплат по акціях

трудового колективу

Кошти, що залишились після задоволення вимог всіх кредиторів
 

Рис. 14. Послідовність задоволення вимог кредиторів підприємства-боржника 

Термін «санація» походить від латинського «sanare» і перекладається як 

оздоровлення або видужання.  

Санація—це система заходів, що здійснюються під час провадження у справі по 

банкрутство з метою запобігання визнання боржника банкрутом та його ліквідації, 

спрямована на оздоровлення фінансово-господарського становища боржника, а також 

задоволення в повному обсязі або частково вимог кредиторів шляхом кредитування, 

реструктуризації підприємства, боргів,  капіталу та (або) зміну організаційно-правової та 

виробничої структури боржника. 

Світова практика в вирішенні проблеми санації та банкрутства підприємств 

репрезентує так звану класичну модель санації, яка широко використовується як основа 
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для розробки механізму фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання в країнах з 

розвинутою ринковою економікою. 

Згідно з моделлю процес фінансового оздоровлення починається з виявлення та 

аналізу причин фінансової кризи. На основі первинної інформації (первинні 

бухгалтерські документи, рішення зборів акціонерів, фінансові плани...) визначаються 

зовнішні та внутрішні фактори кризи, а також реальний фінансовий стан фірми. 

В рамках внутрішнього аналізу поглиблено досліджується фінансовий стан на 

основі розрахунку ряду коефіцієнтів (показники платоспроможності, ліквідності, 

фінансового левериджу, прибутковості...).  

Для визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможних підприємств існує 

система критеріїв. Для вітчизняних економічних умов найбільш прийнятою є система 

покаників У. Бівера. 

Коефіцієнт  Бівера = (Чистий прибуток – Амортизація) /  (Довгострокові 

зобов’язання + Короткострокові зобов’язання) 

Рентабельність активів = (Чистий прибуток / Активи) х 100 

Фінансовий лівередж = (Довгострокові зобов’язання + Короткострокові 

зобов’язання) / Активи 

Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом = (Власний капітал 

+ Позаоборотні активи) / Активи 

Коефіцієнт покриття зобов’язань = Обігові кошти / Короткострокові 

зобов’язання х 100 

Для визначення фінансового стану підприємства доречно визначити економічну вартість 

підприємства. 

Економічна вартість підприємства (ЕВ) визначається діленням вартості середньорічного 

чистого грошового потоку у підприємства (ЧГП) на середньозважену вартість капіталу 

(Кс). 

Цей показник дає можливість вибору підприємству подальшої діяльності, що знаходиться 

на межі банкрутства: 

• якщо ЕВ > ЛВ (ліквідаційна вартість)  -  реорганізація 

• якщо ЕВ <ЛВ -  ліквідація. 

Після отримання необхідних даних робиться висновок про можливість або 

недоцільність санації.  

Якщо підприємство має реальну можливість відновити платоспроможність, має 

достатньо кваліфікований управлінський персонал, ринок збуту товарів—приймається 

рішення про проведення санації. 

Показники 

Компанія із 

задовільним 

фінансовим 

станом 

За 5 років до 

банкрутства 

За 1 рік до 

банкрутства 

Коефіцієнт Бівера  0,4 - 0,45 0,17 -0,15 

Рентабельність активів  6-8 4 -22 
Фінансовий лівередж  <37 <50 <80 

Коефіцієнт покриття 

активів чистим 

оборотним капіталом  
0,4 <0,3 =0,06 

Коефіцієнт покриття 

зобов'язань  
>3,2 <2 <1 
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Окремим і дуже важливим аналітичним блоком є формування стратегічних цілей і 

тактики проведення санації.  

Стратегія—це узагальнена модель дій, необхідних для досягнення поставлених цілей 

через координацію та розподіл ресурсів компанії. Кінцевою її метою є досягнення 

довготривалих конкурентних вигод, які б забезпечили компанії високу рентабельність, а 

її суть—вибір найкращих варіантів розвитку фірми та в оптимізації політики 

капіталовкладень. 

Відповідно до вибраної стратегії розробляють програму санації. Вона формується 

на основі комплексного вивчення причин фінансової кризи, аналізу внутрішніх резервів, 

висновків про можливості залучення стороннього капіталу та стратегічних завдань 

санації. 

 Слідуючим елементом моделі є проект санації, який розробляється на базі 

санаційної програми і містить техніко-економічне обґрунтування санації, розрахунок 

обсягів фінансових ресурсів, необхідних для досягнення стратегічних цілей, конкретні 

графіки та методи мобілізації фінансового капіталу, оцінку ефективності санаційних 

заходів, прогнозовані результати виконання проекту. 

Координація та контроль за якістю реалізації запланованих заходів є також важливим 

пунктом санаційного процесу. Керівні служби підприємств повинні своєчасно виявляти 

та використовувати нові санаційні резерви. 

Обґрунтування санаційного процесу для кожного окремого суб’єкта господарювання 

можна зробити у вигляді плану фінансового оздоровлення, бізнес-плану, техніко-

економічного обґрунтування. Стандартної форми такого плану не існує. 

При здійсненні санації за рахунок зовнішніх джерел виділяють два напрямки: 

1. Санація підприємства, спрямована на його реструктуризацію (реорганізацію). 

Вона застосовується при великих масштабах кризових явищ на підприємстві і пов’язана 

із зміненням статусу юридичної особи підприємства-боржника. Міністерством економіки 

України затверджені методичні вказівки по проведенню реструктуризації державних 

підприємств, де визначено сутність поняття реструктуризації. Реструктуризація 

підприємства являє собою комплекс фінансово-економічних та організаційно-правових 

заходів по урегулюванню проблеми боргу та фінансовому оздоровленню підприємства–

боржника, після проведення яких відбувається зміна власника підприємства або зміна 

статусу юридичної особи. Проект реструктуризації повинен містити: 

а) економічне обґрунтування необхідності її проведення; 

б) пропозиції стосовно форм та методів реструктуризації; 

в) шляхи вирішення фінансових, соціальних проблем, що пов’язані з 

реструктуризацією; 

г) витрати на проведення реорганізації та джерела їх фінансування; 

д) конкретні заходи, що спрямовані на реалізацію проекту.  

Розрізняють такі види реструктуризації: 

 реструктуризація виробництва; 

 реструктуризація активів; 

 фінансова реструктуризація; 

 корпоративна реструктуризація (реорганізація). 

Реструктуризація  може виступати в таких формах: 

 Злиття здійснюється шляхом об’єднання підприємства-боржника з іншим 

фінансово стійким підприємством. При цьому підприємство, яке санується, втрачає свій 

юридичний статус, бухгалтерські баланси обох підприємств консолідуються.  

Виділяють: 
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◦ горизонтальне злиття (об’єднуються підприємства однієї галузі); 

◦ вертикальне злиття (об’єднуються підприємства суміжних галузей); 

◦ конгломератне злиття (об’єднання підприємств, що взагалі не пов’язані між собою 

ні галузево, ні технологічно). 

Для підприємства-санатора перевагою цієї форми санації є ефект синергізму, а для 

боржника – можливість збереження робочих місць та напрямків виробничої діяльності. 

При злитті підприємств усі майнові права та обов’язки кожного з них переходять до 

підприємства, яке виникло внаслідок злиття. Бухгалтерські баланси обох підприємств 

консолідуються.  

 Поглинання здійснюється шляхом придбання підприємства санатором. 

Підприємство-боржник втрачає при цьому свій самостійний статус, але як юридична 

особа воно може зберегтися у вигляді дочірньої фірми. 

 Розділення. Відокремлені підприємства отримують статус нової юридичної особи, 

а майнові права та обов’язки переходять до кожного з них на основі розподільчого 

балансу. Ця форма санації може застосовуватись добровільно (для підприємств, що 

здійснюють багатогалузеву господарську діяльність) та примусово (якщо підприємство 

зловживає монопольним становищем на ринку). Примусове розподілення не 

застосовується у випадках: 

а) неможливості організаційного або територіального відокремлення підприємств, 

структурних підрозділів або одиниць; 

б) існування тісного технологічного зв’язку підприємств (якщо частка внутрішнього 

обороту в загальному обсязі валової продукції підприємства становить не менше як 

30%). 

 Перетворення у відкрите акціонерне товариство. Така форма санації 

здійснюється за ініціативою засновників, дозволяє розширити фінансові можливості 

підприємства, забезпечити шляхи виходу з кризи. Умовою такої санації є необхідність 

забезпечення засновниками мінімального розміру статутного фонду, встановленого 

законодавчо. 

 Передача в оренду. Така форма санації забезпечує фінансову участь персоналу в 

санації підприємства. Вона передбачає, що трудовий колектив повинен створити певний 

вид господарського товариства і як такий пропонувати послуги санатора державного 

підприємства. Умовою цієї форми є прийняття колективом орендаторів боргів 

підприємства і згода на це кредиторів. 

 Приватизація. В цій формі сануються в основному державні підприємства. 

2. Санація підприємств, що спрямована на рефінансування його боргу. Така 

санація здійснюється для усунення неплатоспроможності у випадках легкої фінансової 

кризи. При цьому не змінюється статус юридичної особи підприємства, яке санується.  

Ефективність певної форми санації (Ефс) визначається як співвідношення прогнозного 

додаткового прибутку (Ппр) до загального обсягу фінансових ресурсів на проведення 

санації(ФРс): 

Ефс = Ппр / ФРс. 

Результати санації оцінюються розміром додатково отриманого прибутку, який 

визначається як різниця між сумою прибутку, що отримана підприємством, після та до 

фінансового оздоровлення. 

Мета санації вважається досягнутою, якщо за допомогою зовнішніх та внутрішніх 

фінансових джерел, проведення організаційних та виробничо-технічних удосконалень 

підприємство виходить з кризи (нормалізує виробничу діяльність та уникає оголошення 
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банкрутом з наступною ліквідацією) і забезпечує свою прибутковість та 

конкурентоспроможність у довгостроковому періоді. 

Витрати на здійснення санації визначаються шляхом розробки спеціального 

бюджету, основою якого є інвестиційні витрати санатора, які він вкладає в оздоровлення 

підприємства-боржника з метою отримання прибутку. 

Фахівці в галузі санації схиляються до того, що нормальне функціонування 

підприємства, його фінансове оздоровлення неможливе без впровадження системи 

контролінгу. Відсутність цієї системи на вітчизняних підприємствах зумовлює прийняття 

неправильних управлінських рішень. 

Контролінг—це функціональна система планування, контролю, аналізу рішень, 

координації, внутрішнього консалтингу та загального інформаційного забезпечення 

керівництва підприємства, це система спостереження та вивчення економічного 

механізму конкретного підприємства і розробки шляхів для досягнення мети, яку воно 

ставить перед собою. 

Одним з головних завдань стратегічного контролінгу є своєчасне виявлення 

стратегічних проблем на підприємстві. 

Тому доцільно на підприємствах впроваджувати систему раннього попередження. Це 

особлива інформаційна система, яка сигналізує керівництву про потенційні ризики, які 

можуть насуватися на підприємство, як із зовнішнього, так і з внутрішнього середовища. 

Прогнозування ймовірності банкрутства може здійснюватися за допомогою 

двофакторної моделі Альтмана. Ця модель вимагає розрахунку коефіцієнта Z. Якщо цей 

коефіцієнт буде більше нуля — ймовірність банкрутства велика. Від'ємне значення 

коефіцієнта Z вказує на малу ймовірність. 

Модель Альтмана: 

Z = -0,3877 - 1,0736K1, + 0,0579K2 , 

де    К1 — коефіцієнт покриття; 

К2 — питома вага залучених засобів в пасивах.  

Оцінку можливості відновлення платоспроможності в найближчі півроку 

проводять за допомогою спеціального коефіцієнта 

Кв = (Кп.л.п. + 6 міс. / 12 міс. х (К п.л.к. – К п.л.п.)) / НК пл. 

де    Кв — коефіцієнт відновлення платоспроможності, 

Кп.л.п.  -   коефіцієнт поточної ліквідності на початок періоду, 

Кп.л.к. — коефіцієнт поточної ліквідності на кінець періоду,  

НКпл. — нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності. 

Прогнозування ймовірності банкрутства може також здійснюватися за допомогою 

п'ятифакторної моделі Альтмана: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + X5 , 

де    X1 — частка оборотного капіталу в активах підприємства; 

Х2 — частка нерозподіленого прибутку від реалізації продукції до активів підприємства; 

Х3 — відношення прибутку від реалізації продукції до активів підприємства; 

Х4 - відношення ринкової вартості звичайних і привілейованих акцій до пасивів 

підприємства; 

X5 — відношення обсягу продаж до активів. 

Значення показника Z Ймовірність банкрутства 

До 1,8 Дуже висока 

1,8-2,70 Висока 

2,71 -2,99 Можлива 
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3,0 і більше Низька 

Хід самостійної роботи 

1. Скласти конспект (І рівень) 

2. Дати відповіді на запитання (ІІ рівень) 

3. Розв’язати завдання.( ІІІ рівень) 

4. Підготувати доповіді  

 Контрольні питання: 

1. За яких умов суд розглядає позов кредиторів щодо порушення справи про 

банкрутство підприємства-боржника?  

2. Які особливості процедури банкрутства при поданні позову до суду самим 

боржником?  

3. Яка тривалість окремих етапів процедури банкрутства визначена законодаством?  

4. На яких етапах може бути укладена мирова угода? 

5. Які заходи можуть сприяти відновленню платоспроможності?  

6. Якими критеріями оцінюють критичну неплатоспроможність боржника? 

7. Якими критеріями оцінюють надкритичну неплатоспроможність боржника?  

8. Яка черговість задоволення претензій кредиторів при ліквідації підприємства 

встановлена законодавством?  

9. Які функції виконує арбітражний керуючий?  

10. В яких випадках право на призначення керуючим санацією має керівник 

підприємства?  

11. Які методи застосовуються для діагностики загрози кризи 

неплатоспроможності?  

Контрольні завдання:  

Задача 1.Необхідно визначити економічну вартість підприємства. Що вигідніше: ліквідація 

чи реорганізація? 

Вихідні дані: 

Ліквідаційна вартість підприємства становить 530 тис. грн. Прогнозований середньорічний 

чистий грошовий потік у випадку реорганізації — 65 тис. грн. Середньозважена вартість 

капіталу— 12%. 

 

Задача 2.Визначити за допомогою системи показників Бівера стан підприємства 

Вихідні дані: 

Чистий прибугок—0,9 тис. грн., амортизація—0,9 тис. грн., всього активів за балансом — 

291,8 тис. грн., довгострокові зобов'язання-відсутні, короткострокові зобов'язання—198,1 

тис. грн., власний капітал—93,7 тис. грн., обігові активи 23,4 тис. грн. 

ПРОГРАМА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ  

1. Поняття фінансів підприємств та їх функції. Управління фінансами.  

2. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств та їх формування.  

3. Організація фінансів підприємства та фінансова діяльність підприємства. 

4. Основи організації грошових розрахунків. Сутність  грошових розрахунків на 

підприємстві. Готівково-грошові розрахунки.  

5. Види рахунків, що відкриваються в установах банків.  

6. Порядок відкриття рахунків в банках.  

7. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними дорученнями, 

розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки за допомогою 

розрахункових чеків, розрахунки акредитивами.   
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8. Факторингові послуги. 

9. Розрахунково-платіжна дисципліна.                           

10. Характеристика та склад грошових надходжень.  

11. Виручка від реалізації готової продукції та її розподіл.  

12. Ціни на продукцію підприємств в сучасних умовах.  

13. Валові доходи та їх склад. Валові витрати та їх склад.  

14. Витрати на виробництво і реалізацію продукції.  

15. Грошові надходження від фінансових інвестицій та іншої реалізації.  

16. Валовий та чистий дохід підприємства. 

17. Прибуток та підвищення його ролі в ринкових умовах господарювання. 

Економічний зміст прибутку.  

18. Балансовий прибуток підприємства.  

19. Прибуток від реалізації продукції, фактори, які впливають на його формування.  

20. Рентабельність і методи її обчислення. 

21. Планування прибутку підприємств.Методи розрахунку прибутку.  

22. Розподіл прибутку підприємства та використання чистого прибутку.  

23. Система оподаткування підприємств та її становлення в Україні.  

24. Прямі податки та непрямі податки, їх вплив на фінансово-господарську діяльність 

суб’єктів господарювання.  

25. Обов’язкові відрахування підприємств у цільові державні фонди.  

26. Місцеві податки і збори, що їх сплачують підприємства. 

27. Поняття та класифікація обігових коштів.  

28. Економічна сутність оборотних коштів. Джерела формування оборотних коштів.  

29. Показники стану та ефективності використання оборотних коштів. 

30. Визначення потреби підприємства в оборотних коштах. Поняття норм та 

нормативів оборотних коштів.  

31. Необхідність та сутність кредитування підприємств.  

32. Форми і види кредитів. Форми кредитів, які використовуються в господарській 

діяльності підприємств.  

33. Раціональна політика залучення позичкових коштів. Ефект фінансового важеля.  

34. Оцінка кредитоспроможності підприємства. 

35. Принципи кредитних відносин банків з підприємствами. Кредитна заявка та 

кредитний договір. 

36. Порядок оформлення і підписання кредитної угоди. Зміст кредитного договору. 

37. Поняття та структура основних фондів підприємства.  

38. Показники стану та ефективності використання основних фондів.   

39. Сутність відтворення основних засобів. Джерела фінансування відтворення 

основних фондів.  

40. Знос та амортизація основних фондів.  

41. Сутність і склад капітальних вкладень.  

42. Джерела фінансування капітальних вкладень. Організація фінансування 

капітальних вкладень.   

43. Джерела фінансування ремонту основних засобів.  

44. Ефективність вкладення капіталу в основні фонди. 

45. Оцінка фінансового стану підприємства її необхідність та значення.  

46. Сутність фінансової стійкості підприємства. Показники фінансової стійкості. 

47. Ліквідність підприємства, її розрахунок.  

48. Платоспроможність підприємства.  
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49. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. Показники оцінювання 

фінансового стану підприємства. 

50. Зміст, мета  та завдання фінансового планування.  

51. Процес фінансового планування.  

52. Перспективне фінансове планування. Поточне фінансове планування.        

Оперативне фінансове планування.  

53. Бізнес-план, його функції на підприємстві.  

54. Фінансове планування у складі бізнес- плану. 

55. Фінансова криза на підприємстві.  

56. Економічний зміст санації підприємств.  

57. Класична модель фінансової санації.  

58. Система контролінгу та раннього попередження.  

59. Форми фінансової санації підприємства.  

60. Реструктуризація підприємства. 
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