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Практична робота №1 

за темами: 

Тема 1. Сутність і основи організації фінансів підприємств 

 Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств 

Тема 3. Грошові надходження підприємств 
Мета:  

 уяснити зміст  поняття  фінансів підприємств, їх функції та сутність; 

закріпити знання з організації грошових розрахунків підприємства та 

грошових надходжень підприємства. 
 з’ясування сутності грошового обороту, готівкових і безготівкових 

розрахунків та їхніх класифікацій, принципів організації 
розрахунків, порядку здійснення готівкових розрахунків, 
установлення ліміту готівки, контролю за його дотриманням і 
порядку ведення касових операцій. 

 навчитись визначати величину валового і чистого доходів 

підприємства за податковим обліком, визначити загальну 

величину грошових надходжень, прибуток від реалізації 

продукції, рентабельність реалізованої продукції, оптову ціну 

виробу, відпускну ціну,вільну відпускну ціну, виручку від 

реалізації товару та рентабельність виробу.   

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
 І. Опрацювати методичні вказівки до вивчення дисципліни та 
розв’язання задач 
 

Методичні вказівки: 

 до теми 1. «Сутність і основи організації фінансів підприємств» 
Для того, щоб правильно відповісти на контрольні питання і розв’язати 

задачі, потрібно пам’ятати, що рух грошових коштів (грошових потоків) 

неможливо відокремити від видів діяльності підприємства, а тому є 

доцільним розглянути класифікацію видів діяльності підприємств 

відповідно до зазначеного вище Положення та Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» (рис. 1). 
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Рис. 1. Класифікація видів діяльності підприємств 

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

визначається вирахуванням з доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо. 

Валовий прибуток (збиток) розраховується як різниця між чистим 

доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

Основною частиною грошових надходжень підприємства є виручка від 

реалізації продукції. Ураховуючи те, що в Україні для визначення 

фінансових результатів та під час податкового обліку використовуються два 

методи розрахування надходжень від продажу продукції (товарів, робіт, 

послуг), а саме: касовий метод та метод нарахувань, — є доцільною 

мінімізація часу між відвантаженням продукції й отриманою сумою 

грошових коштів, що може досягатись із допомогою планування виручки 

різними методами (рис. 2). 

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

Фіксовані ціни встановлюються адміністративно (державою), переважно на 

послуги першой необхідності i на товари, які монопольно виготовляються 

державою (газ, електроенерія та ін.). Регульовані ціни встановлюються 

регулюванням рівня рентабельності товарів першої необхідності, наприклад 

хлібобулочних виробів, проодуктів дитячого харчування тощо. При цьому 

державою встановлюються індикативні ціни — мінімальний i максимальный 

рівні цін. У решті випадків користуються вільними цінами, тобто цінами, які 

склалися на ринку під впливом попиту i пропозиції за домовленістю сторін — 

постачальників i споживачів. 

Установлюючи вільні ціни, за основу беруть собівартість i прибуток (планову 

рснтабелність). Потім додають акцизний збір (для підакцизної продукції i податок 

на додану вартість. 

Розрахунок ціни продукції можна здійснити за такими формулами: 

Ц 1 =  С + П 
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Метод прямого розрахунку: В = Р · Ц,
В — виручка;
Р — кількість реалізованої продукції;
Ц — ціна реалізації одиниці продукції.

Укрупнений метод: В = З1 + Т – З2,
В — виручка;
З1 — залишки нереалізованої продукції на складі на
початок періоду;
Т — випуск товарної продукції в плановому періоді;
З2 — залишки нереалізованої продукції на складі на
кінець періоду.

Комбінований метод:
1. Виручка від реалізації основних видів продукції
розраховується методом прямого розрахунку.
2. Виручка від реалізації інших видів продукції роз-
раховується укрупненим методом.

МЕТОДИ ПЛАНУВАННЯ ВИРУЧКИ

 

Рис. 2. Методи планування виручки  
та механізм їх застосування 

де    Ц1 —  ціна продукції ( ціна виробника продукції); 

        С — собівартість продукції;  

        П — прибуток. 

Ц 2 = С + П + ПДВ, 

де    Ц 2 — ціна продукції з податком на додану вартість; 

        ПДВ — податок на додану вартість. 

Ц 3 = С + П + АЗ + ПДВ, 

де    Ц 3 — ціна продукції з акцизним збором i податком на додану вартість; 

        АЗ — акцизний збір. 

Відтак повну роздрібну ціну продукції можна розрахувати за 

формулою: 

Ц 4 = С + П + АЗ + ПДВ + ТН, 

де   Ц 4 — роздрібна ціна продукції; 

ТН — торгова націнка. 

Виручку від реалізації кожної номенклатури виробів визначають за 

формулою: 

В = Р х Ц,  

де    В— виручка, 
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         Р—  кількість реалізованих виробів,  

        Ц — ціна реалізації кожного виробу. 

Прибуток (процент) на депозитному рахунку можна визначити за 

формулою: 

П = Рх (1 + і)
п
-Р, 

де    П — прибуток (процент), грн.  

        Р — сума вкладених коштів,  

         і — процент, виражений десятковим дробом,  

        п — період вкладу. 

Обсяг виручки від продажу продукції можна розрахувати за формулою: 

В  =  О3  + Т3 – О2 

 де В — виручка від продажу продукції в запланованому періоді; 

      О3— вартість залишків готової продукції на початок запланованого періоду; 

       Т3 — товарна продукція запланованого періоду; 

       О2 -  вартість залишків товарної  продукції на кінець запланованого року. 

ІІ. Дати відповіді на контрольні запитання 

1. Розкрийте загальні і специфічні риси фінансів підприємств. 

2. Назвіть умови, за яких грошові відносини можуть перетворюватися 

на фінансові. 

3. Сформулюйте визначення фінансів підприємств. 

4. Дайте характеристику функцій фінансів. 

5. Охарактеризуйте поняття грошових коштів, грошових фондів і 

фінансових ресурсів. 

6. Назвіть джерела формування фінансових ресурсів підприємств. 

7. Що включається в поняття "організація фінансової діяльності 

підприємства"? 

8. Як впливають галузева специфіка та форми власності на особливості 

організації фінансів підприємств? 

9. Поясніть суть фінансової роботи на підприємстві. 

10. Розкрийте зміст і завдання у правління фіна псами підприємства. 

11. У чому полягає сутність фінансового механізму та його структуру на 

підприємстві. 

12. Розкрийте поняття грошового обороту. 

13. Розкрийте сутність та сферу застосування готівкової та безготівкової 

форм грошових розрахунків. 

14. Назвіть види банківських рахунків та порядок їх відкриття. 

15. Визначте основні принципи організації розрахунків підприємства. 

16. Дайте характеристику таким формам безготівкових розрахунків: 

o платіжне доручення; 

o платіжна вимога-доручення; 

o чек; 
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o акредитив; 

o вексель; 

o інкасове доручення. 

17. Розкрийте сутність розрахунково-платіжної дисципліни. 

18. Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх 

необхідність для підприємства. 

 

19. Назвіть види грошових надходжень із внутрішніх та зовнішніх 

джерел. 

20. Дайте характеристику виручки від реалізації продукції. 

21. Назвіть фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від 

реалізації продукції. 

22. Дайте характеристику цін на продукцію і фактори, що на них 

впливають 

23. Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації продукції на 

підприємстві. 

24. Розкрийте порядок визначення цін на продукцію. 

25. Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної 

діяльності. 

26. Дайте визначення валового і чистого доходів підприємства. 

ІІІ. Опрацювати методику розв’язку типових задач 

Завдання № 1 

   Розрахувати обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими 

цінами (з ПДВ) за такими даними: 

Таблиця №1 
Назва 

виробів 

Залишки 

на 

початок 

року, 

шт. 

Очікуваний 

обсяг 

товарної 

продукції 

  

Залишки 

на 

кінець 

року, 

шт. 

Собівартість 

одиниці 

продукції, 

гри 

Рентабельність 

продукції, 

% 

1 2 3 4 5 6 

А 120 1700 100 250 10 

Б 170 2000 80 290 17 

В 250 3000 190 350 15 

Розв’язок: 

1) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами без ПДВ: 

 за виробом А: (120+1700-100) • 250 • 1,1 = 473 000 (грн); 

 за виробом Б: (170 + 2000 -80) • 290 • 1,17 = 709 137 (грн); 

 за виробом В: (250 + 3000-190) • 350 • 1,15 = 1 231 650 (грн); 

        473 000 + 709 137 +1 231650 = 2 413 787 (грн). 

2) Обсяг виручки від реалізації продукції за оптовими цінами з ПДВ: 
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        2 413 787 • 1,2 = 2 896 544 (грн). 

Завдання № 2 

    Визначити величину валового і чистого доходів підприємства за 

податковим обліком за такими даними: 

• Виручка від реалізації продукції без ПДВ 1200 тис. грн. 

• Матеріальні витрати на виготовлення продукції 690 тис. грн. 

• Амортизаційні відрахування у складі собівартості реалізованої 

продукції 90 тис. грн. 

• Витрати на заробітну плату 120 тис. грн. 
Розв’язок: 

1) Валовий дохід: 

   1200 - 690 - 90 - 420 (тис. грн). 

2) Чистий дохід: 

    420 - 90 = 330 (тис. грн). 

Завдання № 3 

  Визначити загальну величину доходу підприємства, величину 

грошових надходжень, чистий дохід, прибуток від реалізації 

продукції, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

• Обсяг реалізованої продукції у вільних відпускних цінах з ПДВ  

12 600 тис. грн 

• Собівартість реалізованої продукції, 8200 тис. грн утому числі: 

 виплати на оплату праці 1700 тис. грн 

 матеріальні та прирівняні до них витрати 6000 тис. грн 

• Дохід від реалізації цінних паперів 35 тис. грн 

• Дохід від здачі майна в оренду 19 тис. грн 

• Позареалізаційні витрати (штрафи, пені) 20 тис. грн 
Розв’язок: 

1) Величина грошових надходжень: 

   12 600 + 35 +19 - 20 = 12 634 (тис. грн). 

2) Загальний дохід підприємства: 

   (12 600 - 12 600 • 0,1667) + 35 +19 – 20 = 10 534 (тис. грн). 

3) Чистий дохід: 

    10 534 - 6000 -1700 = 2834 (тис. грн). 

4) Прибуток від реалізації продукції: 

     12 600 -12 600 • 0,1667 - 8200 = 2300 (тис. грн). 

5) Рентабельність реалізованої продукції: 2300 : 8200 • 100 % = 28 %. 

Завдання № 4 

   Визначити оптову ціну виробу, відпускну ціну з акцизним збором 

без ПДВ, суму акцизного збору для сплати в бюджет, вільну 
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відпускну ціну підакцизного виробу з податком на додану вартість, 

виручку від реалізації товару та рентабельність виробу за такими 

даними: 

• Собівартість підакцизного виробу 380 грн 

• Прибуток 80 грн 

• Ставка акцизного збору 12 % 

• Ставка податку на додану вартість 20 % 

• Кількість реалізованих виробів 700 шт. 
Розв’язок: 

1) Оптова ціна виробу: 380 + 80 = 460 (грн). 

2) Відпускна ціна виробу з акцизним збором без ПДВ: 460 • 1,12 = 552 (грн). 

3) Сума акцизного збору для сплати в бюджет: 460 • 0,12 = 55,2 (грн). 

4) Вільна відпускна ціна виробу з ПДВ: 552 • 1,2 = 662,4 (грн). 

5) Виручка від реалізації товару: 662,4 • 700 = 463 680 (грн). 

6) Рентабельність виробу: 80 • 380-100% =21%. 

ІV. Розв’язати вище вказані задачі за індивідуальним даними  
   Завдання № 1 

   Індивідуальні дані визначаються шляхом множення даних стовпців 

2, 3,4 таблиці №1 на число 10 та діленням на число порядкового 

номеру студента у списку групи (отримане число округлити до 

цілого).При цьому дані стовпців 5,6 знаходяться шляхом додавання 

останньої цифри порядкового номера студента 

   Наприклад , індивідульними даними для студента, порядковий 

номер якого у списку групи  №15 для завдання №1 будуть: 
Назва 

виро 

бів 

Залишки 

на 

початок 

року, шт. 

Очікуваний 

обсяг 

товарної 

продукції  

Залишки 

на кінець 

року, шт. 

Собівартість 

одиниці 

продукції, 

грн. 

Рентабельність 

продукції, 

% 

1 2 3 4 5 6 

А 80 

(120 х 10/15) 
1133 

(1700 х 10/15) 
67 

(100 х 10/15) 
255 

(250 + 5) 
15 

(10  + 5) 

Б 113 

(170 х 10 /15 
1333 

(2000 х 10/15) 
53 

(80 х 10/15) 
295 

(290 + 5) 
22 

(17+ 5) 

В 167 

(250 х10/15) 
2000 

(3000 х 10/15) 
127 

(190х10/15) 
355 

(350 + 5) 
20 

(15 + 5) 

   Завдання № 2 

   Індивідуальні дані визначаються шляхом множення даних за 

умовою задачі на число 10 та діленням на число порядкового номеру 

студента у списку групи (отримане число округлити до тисяч).  
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  Наприклад , індивідульними даними для студента, порядковий номер 

якого у списку групи  №12 для завдання №2 будуть: 

• Виручка від реалізації продукції без ПДВ 1000 тис. грн. 

( 1200000 х 10/12) 

• Матеріальні витрати на виготовлення продукції 575 тис. грн. 

      ( 690000 х 10/12) 

• Амортизаційні відрахування у складі собівартості реалізованої 

продукції  75 тис. грн. (90000 х 10/12) 

• Витрати на заробітну плату 100 тис. грн. (120000 х 10 / 12) 

    Завдання № 3 

   Індивідуальні дані визначаються шляхом множення даних за 

умовою задачі на число 10 та діленням на число порядкового номеру 

студента у списку групи (отримане число округлити до тисяч).  

    Завдання № 4 

  Індивідуальні дані визначаються шляхом множення даних за умовою 

задачі на число 10 та діленням на число порядкового номеру студента 

у списку групи (отримане число округлити до цілого). При цьому 

ставку акцизного збору і ставку податку на додану вартість залишити 

незмінною. 

УВАГА!!! При розв’язанні задач за індивідуальними даними 

обовязковим є запис умови задач з розрахунками вихідних числових 

даних. 

 
V. Домашнє завдання  

Підприємство станом на 20.05 отримало такі платежі: 

1) виручку від реалізації на суму 2350 грн; 

2) попередню оплату за продукцію у сумі 1 570 грн; 

3) комунальні платежі за передане в оренду приміщення — 590 грн. 

Залишок коштів на поточному рахунку станом на 20.05 дорівнював 

3 750 грн. 

20.05 — термін, коли банк здійснює розрахунки за договором про касове 

обслуговування. Відповідно до цього договору послуги банку становлять 

1 % від обороту по касі та оплата за перебування коштів на поточному 

рахунку — 0,5 % від обороту за поточним рахунком. Оборот по касі за 

звітний місяць становив 15 780 грн. 

Протягом звітного місяця на поточному рахунку підприємства щоденно в 

середньому було коштів на суму 2500 грн. 

Платежів упродовж 20.05 підприємство не здійснювало. 

Визначити залишок коштів на поточному рахунку станом на 21.05. 
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Практична робота №2 

за темами: 

Тема. 4. Формування і використання прибутку 

Тема 5. Оподаткування підприємств   
Мета:  

 засвоїти порядок визначення фінансового результату 

(прибуток/збиток) від звичайної діяльності, формування та 

розподіл фінансового результату (прибуток/збиток) від 

звичайної діяльності до оподаткування,методичні підходи до 

обчислення всіх різновидів рентабельності 
 з’ясувати побудову підсистеми оподаткування підприємств; 

класифікації податків, зборів і обов’язкових відрахувань. 

 навчитись визначення суми податків, зборів і обов’язкових 

відрахувань суб’єктами господарювання,   загальний 

(балансовий) прибуток, чистий прибуток і розподіляти його, 

розраховувати рентабельність реалізованої продукції  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
І. Опрацювати методичні вказівки до вивчення дисципліни та 
розв’язання задач 
до теми 4.  «Формування і використання прибутку» 

 Під час розв’язання практичних завдань вказаної теми необхідно 

виходити з того, що визначення фінансового результату 

(прибуток/збиток) від звичайної діяльності базується на Положеннях 

бухгалтерського обліку й визначається як сума прибутку (збитку) від 

операційної діяльності, фінансових та інших видів доходів за 

вирахуванням витрат (збитків). Фінансовим результатом діяльності 

підприємства є прибуток або збиток. 

Основними методами планування прибутку від продажу товарної 

продукції є метод прямого рахунку й аналітичний метод. Основою для 

розрахунку прибутку є обсяг виробничої програми, який базується на 

замовленнях споживачів і господарських договорах. 

Найпоширенішим методом планування прибутку від продажу товарної 

продукції є метод прямого рахунку. Суть його полягає в тому, що прибуток 
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визначається як різниця між виручкою від продажу товарної продукції 

(доходом), за вирахуванням податку на додану вартість і акцизів, і її 

собівартістю. Проте починаючи розрахунок планової величини прибутку, 

необхідно уточнити обсяг продукції, від продажу якої очікується цей 

прибуток. При цьому потрібно відрізняти плановий розмір прибутку в 

розрахунку на товарний випуск продукції від прибутку, запланованого на обсяг 

продукції, що продається. 

Прибуток по товарному випуску продукції планується на основі 

кошторису затрат на виробництво і реалізацію продукції та її вартості в 

діючих цінах реалізації без податку на додану вартість та акцизів. 

Розрахунок ведеться за формулою 

Птп = (ВтпхЦ)-(ВтпхС), 

де    Ппт—прибуток по запланованому випуску товарної продукції; 

Втп—випуск товарної продукції в запланованому періоді в 

натуральному виразі; 

Ц— ціна за одиницю продукції без ПДВ та акцизного збору; 

С—собівартість одиниці товарної продукції. 

Розрахунок прибутку на продукцію, яка продається в запланованому 

періоді, виконується в аналогічному порядку тільки в розрахунку на обсяг 

проданої продукції. При цьому обсяг проданої продукції в запланованому 

періоді в натуральному виразі визначається як сума залишків продукції, що не 

продана, на початок запланованого періоду, обсягу випуску товарної 

продукції в запланованому періоді без урахування залишків готової 

продукції, які не будуть продані в кінці запланованого періоду. Виходячи з 

цього, розрахунок планової суми прибутку від продажу продукції можна 

подати в такий спосіб: 

Ппп= Пзпнр + Птп – Пзпкр , 

де    Пнн—прибуток від продажу продукції в запланованому періоді; 

Пзпнр—прибуток у залишках продукції, що не продана на початок 

запланованого періоду; 

Птп—прибуток по товарній продукції, передбачуваної до випуску в 

запланованому періоді; 

Пзпкр—прибуток у залишках продукції, що не буде продана в 

спланованому періоді. 

Але метод прямого рахунку не дозволяє виявити окремих факторів 

впливу на плановий прибуток, і при широкій номенклатурі продукції, що 

виготовляється, дуже трудомісткий. Його можна використати в сучасних 

умовах господарювання, коли підлягають частим змінам ціни, зарплата та 

інші обставини, тільки на короткий період часу. Це практично виключає 
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його застосування при річному та перспективному плануванні прибутку. 

В умовах випуску широкого асортименту продукції та необхідності 

планування прибутку на рік велику перспективу, його розрахунок на 

відповідний плановий період виконується аналітичним методом. При 

цьому методі прибуток розраховується не по кожному виду продукції, що 

випускається в запланованому році, а по всій порівнюваній і непорівнюваній 

товарній продукції. При плануванні прибутку аналітичним методом необхідно 

вирішувати послідовно такі задачі: 

• Розрахунок базової рентабельності як відокремленої частки очікуваної 

суми прибутку за звітний рік на собівартість порівнюваної товарної продукції за той 

же період. Він здійснюється за формулою 

РБ=(П0:СТП)х100%, 

де    РБ—базова (очікувана) рентабельність; 

По—очікуваний прибуток за звітний базисний рік;  

Стп—собівартість товарної продукції базисного року. 

• Обчислення обсягу товарної продукції в запланованому періоді за 

собівартістю звітного року і розрахунок прибутку на товарну продукцію виходячи 

із базової рентабельності. При цьому розрахунок прибутку по товарній продукції 

на осьові базової рентабельності здійснюється за формулою 

Птп = Тсб х Рб 

де  Птп- прибуток по товарній продукції запланованого року; 

     Т сб — обсяг товарної продукції в оцінці за собівартістю базового періоду. 

        • Облік впливу на плановий прибуток різних факторів: зміни (зниження, 

збільшення) собівартості продукції в запланованому році; підвищення якості та 

сортності реалізованої продукції; зміни рівня цін на продукцію, що продається. 

Планування прибутку на наступний рік виконується в кінці звітного року. Тому 

для визначення базової рентабельності використовуються звітні дані по обсягу 

отриманого прибутку і собівартості за дев'ять місяців поточного року і очікувані 

за IV квартал цього ж року. За допомогою знайденого в такий спосіб рівня 

базової рентабельності та запланованого обсягу товарної продукції в оцінці за 

собівартістю базисного (звітного) року орієнтовано розраховується прибуток 

запланованого року, з урахуванням впливу лише одного фактору—зміни обсягу 

порівняльної товарній продукції. На наступному етапі планування прибутку 

відпродажу товарної продукції враховується вплив на його величину зміни 

собівартості, цін, асортименту та сортності продукції. 

Приклад порядок розрахунку базової рентабельності показано в таблиці 2. 

Одним із найважливіших показників, що характеризує кінцевий фінансово-

господарський результат діяльності підприємства є рентабельність. 

Рентабельність продукції можна розрахувати по всій реалізованій 

продукції та за окремими її видами. 
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Таблиця 2 

Розрахунок базової рентабельності 

Показник  По звіту за 9 

місяців 
За планом на 

IV кв. 

звітного року 

Очікуване 

виконання за 

поточний рік  
(гр.2 + гр.3) 

1.Обсяг порівняльної продукції 

звітного року:  
а) в оцінці за діючими цінами 

без акцизів і ПДВ, тис. грн. 
 б) в оцінці за собівартістю, тис. 

грн.  

   

2.Прибуток на обсяг 

порівняльної товарної про-

дукції (п. 1. а -п. 1.6), тис. грн.  

   

3.Зміна суми прибутку в 

зв'язку зі зміною цін у 

середині (протягом) року, тис. 

грн.  

   

4. Прибуток, який 

приймається за базу (п.2 + 

п.З), тис. грн.  

   

5.Базова рентабельність, 

% (п.4:п.1,6х100)  
   

Рентабельність усієї реалізованої продукції розраховується як відношення 

прибутку, отриманого від продажу всієї продукції, до її собівартості: 

Р = П/Сх100%, 

де    Р — рівень рентабельності продукції, %; 

П — прибуток, отриманий від продажу всієї продукції, грн. ; 

С — собівартість усієї проданої продукції, грн. 

За цією формулою можна розрахувати також рентабельність виробництва та 

продажу окремих видів продукції. Для цього враховуються прибуток і 

собівартість по відповідному виду продукції. 

Показники рентабельності всієї проданої продукції та окремих її видів дають 

уявлення стосовно окупності (прибутковості) затрат на виробництво та продаж 

відповідних видів або всієї продукції, тобто стосовно того, скільки прибутку 

отримує підприємство на одну гривню затрат, вкладених для отримання 

прибутку. 
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Рентабельність проданої продукції (продажу) можна розраховувати і як 

відношення прибутку до виручки (обігу) від продажу продукції: 

Рпп = П/В х 100% 

д е    Рпп — рентабельність проданої продукції, %; 

В — виручка від продажу продукції, грн. 

У цьому випадку рівень рентабельності буде показувати, скільки 

отримано прибутку (в процентах або копійках) на одну гривню проданої продукції 

за цінами реалізації. 

Рентабельність виробничих фондів розраховується як відношення 

загального прибутку до середньорічної вартості основних виробничих фондів і 

матеріальних обігових активів. 

Розрахунок вищевказаних показників рентабельності, їх аналіз дозволяє 

керівникам господарюючих суб'єктів і підприємцям зорієнтуватися в 

економічному рівні вирішення відповідних питань івжити необхідних заходів 

для поліпшення фінансового стану підприємств. 

Згідно з прийнятими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку 

передбачено використання чистого прибутку на створення резервного капіталу, 

виплату дивідендів, поповнення статутного капіталу, інші напрямки використання. 

На практиці фінансовий результат діяльності підприємства визначають у 

звіті про фінансові результати. Звіт складається поквартально 

наростаючим підсумком з початку року. 

Отримана підприємством виручка ще не є доходом підприємства, а стає 

джерелом відшкодування, перш за все, вартості, що споживається в процесі 

виробництва засобів виробництва, і знову створеної живою працею вартості. 

При цьому у вартість спожитих у виробництві засобів виробництва 

включають вартість затрачених у виробництві сировини, матеріалів, 

напівфабрикатів і т.д., а також вартість зносу в сумі нарахованої амортизації по 

основних виробничих фондах, які брали участь у виробництві продукції. 

З економічної точки зору: 

1)  якщо з виручки відрахувати вартість спожитих у виробництві засобів 

виробництва, то залишається знову створена живою працею вартість, тобто 

доход підприємства, який складається з фонду оплати праці робітників сфери 

матеріального виробництва і чистого доходу. 

2)  чистий доход (прибуток) — це різниця між виручкою від продажу 

продукції, послуг (без ПДВ і акцизів) і вартістю спожитих у виробництві засобів 

виробництва, а також фондом оплати праці працівників сфери матеріального 

виробництва. При цьому вартість спожитих засобів виробництва та фонд оплати 

праці з нарахування ми складають витрати підприємства по виробництву 

продукції, які отримують форму собівартості. 

Отже, якщо виручка, що надходить, перевищує затрати підприємства по 

виробництву та продажу продукції (собівартість), то підприємство отримує 
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прибуток. 

Отриманий підприємством прибуток є результатом кругообігу засобів, 

вкладених у підприємство, і належить до власних фінансових ресурсів 

підприємства. 
Формування та розподіл фінансового результату (прибуток/збиток) 

від звичайної діяльності до оподаткування здійснюється в порядку, 
визначеному на рис. 3. 

Р6 = інші фінансові доходи – фінан-
сові витрати

Результат
від інших доходів

витрат (Р7)

ПРИБУТОК ВІД ЗВИЧАЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
(до оподаткування) (Р8)

ЧИСТИЙ ПРИБУТОК (Р9)

Резервний фонд
Виплата

дивідендів

Поповнення
статутного

фонду
Інші напрями

Загальний дохід (виручка) від реаліза-
ції продукції, товарів, робіт або послуг

Р2 = Р1 – податки, збори, знижки

Р4 = Р3 + інші операційні доходи –
– адміністративні витрати – витрати
на збут – інші операційні витрати

Р3 = Р2 – собівартість (виробнича
собівартість реалізованої продукції)

Р9 = Р8 – податок на прибуток

ЧИСТИЙ ДОХІД (Р2)

ВАЛОВИЙ ПРИБУТОК (Р3)

ВАЛОВИЙ ДОХІД (Р1)

ПРИБУТОК від операційної
діяльності (Р4)

Р5 = дохід від участі в капіталі – втра-
ти від участі в капіталі

Результат від участі
в капіталі (Р5)

Результат від інших
фінансових

доходів, витрат (Р6)

Р7 = інші доходи – інші витрати

 

Рис. 3. Формування та розподіл чистого прибутку  
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до теми 5. «Оподаткування підприємств» 
Податок на прибуток   
При визначенні суми податку на прибуток важливе значення має 

врахування останніх змін, які внесені Розділом III «Податок на прибуток 
підприємств» Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI 
(далі – Податковий кодекс)в Закон України «Про оподаткування прибутку 
підприємств» від 22 травня 1997 р. 

Податок на прибуток визначається наведеною нижче методичною 
схемою (рис. 17). 

податку
Ставка

нявідрахуван
йніАмортизаці

витрати
Валові

дохідваловий
ийСкоригован











прибутокна
Податок

 

Рис. 17. Схема оподаткування прибутку підприємств 

Характеристика елементів оподаткування прибутку підприємств подана 
на рис. 4. 

     В податковому обліку після набрання чинності Податкового кодексу 

основні засоби обліковувалися за новими правилами і регулюються ст. 144-

149 Податкового кодексу. 

     Варто відмітити, що при введені об’єкта основного засобу в експлуатацію 

дуже важливим є не лише визначення приналежності об’єкта ОЗ до 

відповідної податкової групи, не менш значним є вибір методу податкової 

амортизації, та обов’язкове його  визначення в  Наказі про облікову 

політику підприємства (ст145.1.9) Аналізуючи ст. 145.1.9 напрошується 

висновок про те, що в бухгалтерському і в податковому обліку метод 

нарахування амортизації повинний бути однаковим.  

Амортизація нараховується щомісяця, починаючи з місяця, що 

настає за місяцем введення об’єкта основних засобів в експлуатацію.  

Методи амортизації в податковому обліку майже повністю 

повторюють методи амортизації бухгалтерського обліку. 

 Таблиця 3 

  До 01.04.2011 р. З 01.04.2011 р. 

Кількість груп 

ОФ 

4 16 

Період 

нарахування 

амортизації 

щоквартально щомісяця 

Нарахування пооб`єктно по групі 

1 ОФ;  
за всіма групами по 

кожному об`єкту окремо 
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в цілому по групі - 

по групах 2,3,4 

            

Методи нарахування амортизації: 

1) Прямолінійний - річна сума амортизації визначається діленням вартості, 

яка амортизується на строк корисного використання об`єкта основних 

засобів. 

Застосовується для об`єктів груп 9, 12, 14, 15. 

 

2) Зменшення залишкової вартості - річна сума амортизації визначається 

як добуток залишкової вартості об`єкта на початок звітного року або 

первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 

амортизації.  

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між 

одиницею і результатом кореня ступеня кількості років корисного 

використання об`єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об`єкта 

на його первісну вартість. 

 

3) Прискореного зменшення залишкової вартості - річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об`єкта на початок звітного 

року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації, яка обчислюється згідно терміну корисного 

використання об`єкта і подвоюється. 

Метод 3 застосовується тільки при нарахуванні амортизації об`єктів 

основних засобів, що входять до групи 4 (машини та обладнання) та 5 

(транспортні засоби). 

 

4) Кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток 

вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта.  

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що 

залишаються до кінця строку корисного використання об`єкта основних 

засобів, на суму числа років його корисного використання; 

 

5) Виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток 

фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки 

амортизації.  

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка 

амортизується на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який 

підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об`єкта основних 

засобів. 

Застосовується для об`єктів груп 9, 12, 14, 15.  
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         Є певні особливості застосування відповідних методів: 

 Метод прискореного зменшення залишкової вартості - групи 4, 5.  

 Прямолінійний або виробничий метод - групи 9, 12, 14, 15.  

 50/50, 100% - малоцінні необоротних матеріальні активи і бібліотечні 

фонди. 

 Амортизація не нараховується - групи 1, 13. 

         Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до 

бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких 

податків та зборів.  

    Нормами податкової амортизації згідно з Податковим кодексом 

України виступають норми, розраховані виходячи з мінімально допустимих 

строків корисного використання об'єктів основних засобів . 

 

ВД, скоригований (зменшений) на суму пев-
них податків та зборів, а також надходжень,
які не є доходом від здійснення господарсь-
кої діяльності чи були оподатковані за міс-
цем виплати.

Загальна сума доходу платника податку від
усіх видів діяльності, отриманого (нарахова-
ного) протягом звітного періоду в грошовій,
матеріальній або нематеріальній формах як
на території України, так і за її межами.

Валові витрати виробництва та обігу (далі —
валові витрати) — сума будь-яких витрат плат-
ника податку в грошовій, матеріальній або
нематеріальній формах, здійснюваних як ком-
пенсація вартості товарів (робіт, послуг), які
придбаваються (виготовляються) таким плат-
ником податку для їх подальшого викорис-
тання у власній господарській діяльності.

СВД, зменшений на суму валових витрат та
на суму нарахованих амортизаційних від-
рахувань платника податку.

СКОРИГОВАНИЙ
ВАЛОВИЙ ДОХІД (СВД)

ОПОДАТКОВУВАНИЙ
ПРИБУТОК (ОП)

ВАЛОВИЙ ДОХІД (ВД)

ВАЛОВІ ВИТРАТИ

Амортизаційні відрахування — це періоди-
чні відрахування частини вартості основних
засобів з метою відшкодування їх зносу.

АМОРТИЗАЦІЙНІ
ВІДРАХУВАННЯ

 

Рис. 4. Характеристика елементів  
для визначення оподаткованого  

прибутку підприємств 
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Слід звернути увагу на зміни базової ставки податку на прибуток з 
01.01.04. Вона зменшена з 30 % до 25 %. Необхідно враховувати також 
зміни щодо складу валових витрат і амортизаційних відрахувань. Джерелом 
сплати податку на прибуток є загальна сума прибутку. 

Плата за землю. Методика й порядок обчислення сплати податку за 
землю визначені Законом України «Про плату за землю» від 19.06.1996 р. та 
наступними змінами й доповненнями до нього. Визначення суми плати за 
землю здійснюється за такою формулою. 





























грнподатку,

Ставка

оренди)умовахначислі

томууні,користуванабовласностіу

перебуваєякаділянки,земельної

(площанняоподаткуваєктОб’

землюза

(податок)
Плата

 

Необхідно пам’ятати, що суму плати податку за землю відносять до 
складу поточних (валових) витрат. 

Податок із власників транспортних засобів. Сума податку із власників 
транспортних засобів визначається за такою схемою: 

грнподатку,
Ставка

нняоподаткува
єктОб’


засобівихтранспортн

власниківізПодаток
 

 автомобілі;

 мотоцикли;

 колісні трактори;

 човни моторні, яхти,
парусні судна.

 З 1 метра довжини водного транс-
портного засобу.

 з 1 кВТ потужності двигуна;

 зі 100 см
3
 об’єму двигуна;

Об’єкт
оподаткування

Ставка податку, грн
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Сума податку з власників транспортних засобів відноситься на поточні 
(валові) витрати підприємства. 

Крім указаних прямих податків, підприємства сплачують непрямі 
податки.. Слід пам’ятати, що всі непрямі податки додаються до ціни 
виробника продукції і формують відпускну ціну продукції. 

Податок на додану вартість. Порядок визначення суми податку на 
додану вартість регулюється Законом України «Про податок на додану 
вартість» від 3 квітня 1997 року з подальшими змінами й доповненнями.  

Об’єктом оподаткування є операції, здійснювані платниками податку з 
продажу на митній території, завезення на митну територію та вивезення за 
межі митної території України товарів (робіт, послуг). Слід зазначити, що 
хоч у деяких випадках має місце подвійне оподаткування (оподаткування 
ПДВ підакцизних товарів і товарів, що обкладаються митом), реальним 
економічним об’єктом оподаткування є додана вартість, основними 
елементами якої є: витрати на оплату праці під час створення товарів (робіт, 
послуг); сума амортизаційних відрахувань; сума акцизного збору, прибутку, 
мита; первісна (початкова) вартість сировини тощо. 

Суму податку, яку необхідно перерахувати до бюджету, визначають як 
різницю між загальною сумою податкових зобов’язань і сумою 
податкового кредиту. Сума податкового кредиту складається із сум ПДВ, 
сплаченого під час придбання ТМЦ чи робіт, послуг. Податкове 
зобов’язання — це загальна сума нарахованого ПДВ за здійсненими 
операціями в податковому періоді. 

Бюджетне відшкодування — сума, що підлягає поверненню платнику 
податку з бюджету у зв’язку з надмірною сплатою податку у випадках, 
визначених цим Законом. 

Існують особливості щодо розрахунку ПДВ під час реалізації товарів 
(операцій), які не є об’єктом оподаткування, звільнених від оподаткування, а 
також товарів (операцій), які оподатковуються за ставками 20 %, 0 %. 

Так, у процесі реалізації товарів (операцій), які не є об’єктом 
оподаткування чи є звільненими від оподаткування, ПДВ, сплачений під 
час здійснення витрат на виготовлення таких товарів, включається до 
їхньої собівартості. У свою чергу, податкових зобов’язань не виникає. При 
реалізації товарів за ставкою 0 % підприємство має право на 
відшкодування сплаченого ПДВ під час здійснення витрат на 
виготовлення таких товарів, при цьому податкового зобов’язання не 
виникає. Результатом реалізації таких товарів є виникнення бюджетного 
відшкодування. 

У процесі визначення сум податкових зобов’язань слід виходити з того, 
що вони виникають унаслідок продажу товарів (робіт, послуг). Час їх 
виникнення пов’язаний або з датою зарахування коштів на рахунок 
постачальника, або з датою відвантаження товарів, виконання робіт, надання 
послуг. Право на податковий кредит виникає у підприємства в разі 
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придбання товарів (робіт, послуг), тобто з дати перерахування коштів з 
банківського рахунка платника податку на рахунок постачальника з метою 
оплати товарів (робіт, послуг) або отримання товарів (робіт, послуг) на 
умовах відстрочення платежу. Обов’язковою умовою для виникнення права 
на податковий кредит є наявність податкової накладної. 

За умови, коли податкові зобов’язання перевищують суму податкового 
кредиту, підприємство повинно суму такого перевищення сплатити до 
бюджету не пізніше 40 днів від кінцевого терміну надання податкової 
декларації до податкової інспекції (або 60 днів з дати закінчення звітного 
періоду). Якщо навпаки, то за рішенням підприємства йому або на цю суму 
зменшуються наступні платежі, або ця сума відшкодовується з державного 
бюджету. 
Акцизний збір 

Розрахунок визначення суми акцизного збору здійснюється в такій 
послідовності. 


















зборуакцизного
Ставка

ється)оподатковущо(оборот,

нняоподаткуваєктОб’

збору
акцизного

Сума

 

Слід урахувати, що об’єктом оподаткування є: 

1) оборот з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів (у тому 
числі з давальницької сировини). А це — продаж, обмін, безоплатне 
передання товару, а також обсяги підакцизних товарів, виготовлених з 
давальницької сировини; товарів для власного споживання, промислової 
переробки і для свої працівників; 

2) вартість імпортованих товарів, у тому числі в межах бартерних операцій 
(із частковою або взагалі без оплати їхньої вартості). 

Ставки акцизного збору поділяються на тверді (у гривнях або євро) — з 
одиниці реалізованого товару — та відсоткові — до обороту з продажу 
товарів. 

Відсоткові ставки застосовуються до вітчизняних і імпортних 
підакцизних товарів. Вартість цих товарів визначається з максимально 
роздрібної ціни, яку встановлює для вітчизняних товарів виробник, а для 
імпортних — імпортер, але без урахування ПДВ і акцизного збору. 

Податок «мито». У процесі розв’язання практичних завдань слід 
пам’ятати, що мито є непрямим податком, який стягується з товарів, що 
переміщуються через митний кордон країни. 

Розрахунок суми мита здійснюється за формулою, виходячи з об’єкта 
оподаткування й визначених ставок. 
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Потрібно враховувати, що ставка для обчислення мита може бути двох 
видів, а саме: 

1) у відсотках до митної вартості товарів; 
2) у грошовому виразі на одиницю товару. 
До складу митної вартості входять: витрати на придбання, 

транспортування до митного кордону та витрати на страхування товарів, які 
перетинають митний кордон України. 

 
Розмір страхових внесків на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 
витратами, зумовленими народженням та похованням, а також на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття, щорічно за поданням Кабінету Міністрів України 
встановлюється Верховною Радою України, відповідно для роботодавців і 
застрахованих осіб у відсотках до встановленої бази обчислення. 

Згідно з Законом України «Про внесення змін до деяких законів України 
з питань загальнообов’язкового державного соціального страхування» № 
1678-IV від 09.04.04 р., з дати його опублікування встановлено такі розміри 
внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від суми 
фактичних витрат на оплату праці (витрати на виплату основної та 
додаткової заробітної плати, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у 
тому числі в натуральній формі): 

1. У зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 
зумовленими народженням і похованням: 

1.1. Для роботодавців: 
 2,9 % — за звичайних умов діяльності; 
 0,7 % — з найманих працівників-інвалідів та 2,9 % з інших працівників 

(на підприємствах та в організаціях громадських організацій інвалідів, де 
кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності 
працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не 
менше 25 % суми витрат на оплату праці); 

 0,5 % — на підприємствах та в організаціях товариств УТОГ і УТОС. 
 установленого для працездатної особи. 
2. На загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 

випадок безробіття: 
2.1. Для роботодавців — 1,9 %; 
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2.2. На підприємствах та в громадських організаціях інвалідів, де 
кількість інвалідів становить не менше 50 % загальної чисельності 
працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не 
менше 25 % суми витрат на оплату праці, роботодавці звільняються від 
сплати внесків у частині витрат на оплату праці найманих працівників-
інвалідів; 

2.3. Роботодавці підприємств та організацій товариств УТОГ і УТОС 
звільняються від сплати внесків. 

А особи, які беруть участь у загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванні на добровільних засадах, забезпечують себе 
роботою самостійно (члени творчих спілок, творчі працівники, які не є 
членами творчих спілок), фізичних осіб — суб’єктів підприємницької 
діяльності, осіб, які виконують роботи (послуги) згідно з цивільно-
правовими угодами, а також громадян України, які працюють за межами 
України та не застраховані в системі обов’язкового державного 
соціального страхування країни, в якій вони перебувають, розмір внесків 
складає — 5,8 % суми оподатковуваного доходу (прибутку), в тому 
числі: 

 3,4 % — на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими 
народженням та похованням; 

 2,4 % — на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття.  

3. Ставки збору на обов’язкове державне пенсійне страхування 
встановлено також диференційовано: 

3.1. Для роботодавців 
 для роботодавців (за звичайних умов) — 32 %; 
 для роботодавців на підприємствах та в організаціях громадських 

організацій інвалідів, де кількість інвалідів становить не менше 50 % 
загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці 
таких інвалідів становить не менше 25 % суми витрат на оплату праці, — 
4 %; 

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування стягується й з інших 
господарських операцій, зазначених у Законі України «Про збір на 
обов’язкове державне пенсійне страхування» № 400/97-ВР від 26.06.97 р., зі 
змінами і доповненнями. З метою визначення суми страхових платежів до 
Пенсійного фонду додатково слід керуватись Законом України «Про 
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» № 1058-ІV від 
09.07.03 р., Інструкцією «Про порядок обчислення й сплати страхувальни-
ками та застрахованими особами внесків на загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування до Пенсійного фонду України», затвердженою 
Постановою Правління. Фонду України № 21-1 від 19.12.03 р. Для 
визначення сум відрахувань до фонду страхування слід керуватись Законом 
про страхування від непрацездатності (Закон України «Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою 
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втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та 
похованням» № 2240-ІІІ від 18.01.01 р.), а також Інструкцією «Про порядок 
надходження, обліку та витрачання коштів фонду соціального страхування з 
тимчасовою втратою працездатності», затвердженою Постановою Правління 
фонду страхування від непрацездатності, № 16 від 26.06.01 р. 

Для визначення сум відрахування до фонду страхування від безробіття 
доцільно використати Інструкцію про порядок обчислення і сплати внесків 
на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 
безробіття та обліку їх надходження до фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України на випадок безробіття, 
затверджену наказом Міністерства праці та соціальної політики України № 
339 від 18.12.2000 р., і Закон України «Про Державний бюджет України на 
2002 рік» № 1344-ІV від 27.11.03 р. 

Під час розв’язування практичних завдань треба виходити з того, що 
роботодавці (юридичні особи) обчислюють внески, виходячи з фактично 
нарахованої максимальної суми заробітної плати (доходу), але не вищої за 
4100 грн на місяць у розрахунку на кожного платника внесків (фізичну 
особу) і ставки в розмірі 32 %. Фізична особа — платник внесків — сплачує 
1 %, якщо заробітна плата (дохід) менша за 150 грн, або 2 %, якщо заробітна 
плата перевищує 150 грн. 

4. Для найманих працівників з 2011 року діє Єдиний соціальний 
внесок, в якому об'єднані перераховані вище платежі. 
           Ставка єдиного соціального внеску для найманих працівників – 3,6% 

(п.7 ст.8 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-V от 

08.07.2010); 

 

ІІ. Дати відповіді на контрольні запитання 

1. У чому полягає сутність балансового прибутку підприємства? 

2. Розкрийте зміст та порядок формування прибутку від реалізації 

продукції. 

3. Які ви знаєте методи розрахунку прибутку від реалізації продукції? 

Дайте їм характеристику. 

4. Розкрийте сутність та методи обчислення рентабельності 

5. б. Визначте основні напрямки використання балансового прибутку 

підприємства. 

6. Визначте основні напрямки використання чистого прибутку 

підприємства. 

7. Охарактеризуйте основні функції податків. 

8. Опишіть структуру податкової системи України. 

9. Розкрийте сутність, призначення, джерела сплати, об'єктів 

нарахування, ставки оподаткування, пільги щодо оподаткування 

таких податків: 
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 акцизного збору; 

 податку на додану вартість; 

 мита; 

 податку на прибуток підприємства; 

 платежів за ресурси; 

 відрахувань у цільові державні фонди; 

 місцевих податків і зборів. 

ІІІ. Опрацювати методику розв’язку типових задач 

Завдання № 1 
   Визначити суму податку на прибуток підприємства за такими даними: 

• Доходи від реалізації продукції 250 тис. грн 

• Доходи від операцій з цінними паперами 30 тис. грн 

• Доходи від здійснення операцій лізингу 14 тис. грн 

• Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових 

доходів з метою уникнення подвійного оподаткування 25 тис. грн 

• Валові витрати 170 тис.грн 

• Амортизаційні відрахування 39 тис. грн 

Розв'язання: 

1) Визначення суми оподаткованого прибутку: 

    250 + 30 + 14 - 25 - 170 - 39 = 60 (тис. грн). 

2) Сума податку на прибуток: 

    60 • 0,25 = 15 (тис. грн). 

Завдання № 2 

   Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для 

сплати до бюджету, податок на додану вартість, виручку від реалізації 

підакцизного товару з ПДВ, рентабельність виробу за такими даними: 

• Собівартість підакцизного виробу 170 грн 

• Прибуток 30 грн 

• Ставка акцизного збору 10 % 

• Ставка ПДВ 20% 

Розв'язання: 

1) Вільна відпускна ціна виробу з акцизним збором: 

   200 • 1,1 =220 (грн). 

2) Сума акцизного збору для сплати в бюджет: 

   200 • 0,1 = 20 (грн). 

3) Податок на додану вартість: 

   220 • 0,2 = 44 (грн). 

4) Виручка від реалізації підакцизного виробу з ПДВ: 

   220 + 44,0 = 266 (грн). 

5) Рентабельність виробу: 

    30:170 •100% = 17,6%. 
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Завдання № 3 

   Визначити митну вартість підакцизного товару з податками і зборами та 

суму акцизного збору для сплати до бюджету за такими даними: 

• Митна вартість товару 520 грн 

• Митні та комісійні збори 54 грн 

• Ставка ввізного мита 20 % 

• Ставка акцизного збору 12 % 

Розв'язання: 

1) Вартість товару з митними та комісійними зборами: 

   520 + 54 = 574 (грн). 

2) Сума ввізного мита: 

   574 • 0,2 = 114,8 (грн). 

3) Сума акцизного збору для сплати в бюджет: 

   (574 + 114,8) • 0,12 = 82,6(грн). 

4) Митна вартість з податками і зборами: 

    574 + 114,8 + 82,6 = 771,4 (грн). 

Завдання № 4 

   Визначити суму збору на обов'язкове соціальне страхування, відрахування 

на страхування у зв'язку з безробіттям та до Державного пенсійного фонду, 

якщо витрати на основну заробітну плату підприємства склали 120 тис. грн. 

на додаткову — 80 тис грн. 

Розв'язання: 

1) Фонд оплати праці становить: 

   120 + 80 = 200 (тис. грн). 

 2) Збір на обов'язкове соціальне страхування (2,9 %): 

   200 • 0,029 = 5,8 (тис. грн). 

3) Відрахування на страхування у зв'язку з безробіттям (1,9 %): 

   200 • 0,019 = 3,8 (тис. грн). 

4) Відрахування до Державного пенсійного фонду (32 %): 

   200 • 0,32 = 64 (тис. грн). 

5) Утримано ЄСВ (3,6%) 

   200 • 0,036 = 7,2 (тис. грн).  

Завдання № 5 

   Визначити суму збору за спеціальне використання водних ресурсів 

підприємством за такими даними: 

• Встановлений ліміт використання водних ресурсів 2000 м3 

• Обсяг фактично використаної води 3650 м3 

• Норматив збору з поверхневих водних об'єктів 8,5 коп./м3 

Розв'язання: 

1) Сума збору за використання водних ресурсів: 

• в межах ліміту: 
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   8,5 •2000= 17 000 (коп.) = 170 (грн); 

• понад лімітом: 

   (3650 - 2000) • 8,5 • 5 = 70 125 (коп.) - 701,25 (грн). 

2) Загальна сума збору становить: 

   170 + 701,25 = 871,25 (грн). 

Завдання № 6 

    Визначити вільну відпускну ціну продукції підприємства (з ПДВ), а також 

суму ПДВ, що має сплатити підприємство до бюджету за такими даними: 

• Витрати підприємства на сировину та матеріали 

(з ПДВ) 540 тис. грн 

• Інші витрати на виробництво продукції 310 тис. грн 

• Рентабельність виробництва 18 % 

• Ставка ПДВ 20 % 

Розв'язання: 

1) Собівартість продукції становить: 

   540 + 310 = 850 (тис. грн). 

2) Прибуток становить: 

   850 • 0,18 = 153 (тис. грн). 

3) Ціна продукції (без ПДВ): 

   850 + 153 =1003 (тис. грн). 

4) ПДВ (податкове зобов'язання): 

   1003 • 0,2 = 200,6 (тис. грн). 

5) Вільна відпускна ціна продукції (з ПДВ): 

   1003 + 200,6 = 1203,6 (тис. грн). 

6) ПДВ (податковий кредит):  

   540 • 0,1667 = 90 (тис. грн). або 540/6 = 90 тис.грн. 

7) Сума ПДВ, що має сплатити підприємство до бюджету: 

   200,6 - 90 = 110,6 (тис. грн). 

Завдання № 7 

    Визначити загальний (балансовий) прибуток, чистий прибуток і 

розподілити його, рентабельність реалізованої продукції за такими даними: 

 Виручка від реалізації продукції за оптовими цінами (з ПДВ) 1860 

тис. грн 

 Собівартість реалізованої продукції 1100 тис. грн 

 Прибуток від позареалізаційних операцій 85 тис. грн 

 Прибуток від фінансово-інвестиційних операцій 54 тис. грн 

 Збитки від надзвичайних ситуацій 18 тис. грн 

 Витрати на збут 16 тис. грн 

 Податки на прибуток 200 тис. грн 

 Відрахування від чистого прибутку: 

 На виплату засновникам 25 % 
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 В резервний фонд 15 % 

 Інші виплати 60 % 

Розв'язання: 

1) Сума ПДВ у складі виручки від реалізації: 

   1860 • 0,1667 = 310 (тис. грн). 

2) Прибуток від реалізації продукції: 

   1860 - 1100 - 310 = 450 (тис. грн). 

3) Балансовий прибуток: 

    459 + 85 + 54 - 18 - 16 = 555 (тис. грн). 

4) Чистий прибуток: 

   555 - 200 - 16 = 355 (тис. грн). 

5) Відрахування від чистого прибутку: 

• на виплату засновникам 355 • 0,25 — 89 (тис. грн); 

• в резервний фонд 355 • 0,15 = 53 (тис. грн); 

• інше використання 355 • 0,6 = 213 (тис. грн). 

6) Рентабельність реалізованої продукції: 

   355 • 1100 • 100 % = 32,3 %. 

Завдання № 8 

   Визначити балансовий прибуток, загальну рентабельність, за такими 

даними: 

• Вартість товарної продукції у звітному періоді 1200 тис.грн 

• Залишки товарної продукції на початок звітного періоду 150 тис.грн 

• Залишки товарної продукції на кінець звітного періоду 85 тис. грн 

• Собівартість реалізованої продукції 940 тис. грн 

• Ліквідаційна вартість фізично і морально зношеного обладнання 45 тис. 

грн 

• Залишкова вартість обладнання 30 тис. грн 

• Надходження боргів, списаних раніше як безнадійні 18 тис. грн 

• Збитки від пожежі 14 тис. грн 

• Середньорічна вартість основних виробничих фондів 850 тис. грн 

• Середньорічна вартість оборотних коштів 280 тис. грн 

Розв'язання: 

1) Вартість реалізованої продукції: 

   1200 + 150 - 85 = 1265 (тис. грн). 

2) Прибуток від реалізації товарної продукції: 

   1265 - 940 = 325 (тис. грн). 

3) Прибуток від реалізації обладнання: 

   45 - 30 = 15 (тис. грн). 

4) Прибуток від позареалізаційних операцій: 

   18 - 14 = 4 (тис. грн). 

5) Балансовий прибуток: 
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   325 + 15 + 4 " 344 (тис. грн). 

6) Загальна рентабельність: 

   344 : (850 + 280) = 30,4 %. 

Завдання № 9 

   Розрахувати прибуток на основі показника витрат на 1 грн продукції за 

такими даними: 

• Обсяг реалізації продукції в оптових цінах у базовому періоді 320 тис. грн 

• Повна собівартість продукції 260 тис. грн 

• Планується зниження витрат на 1 грн продукції,що буде реалізована на 

0,04 грн 

• Обсяг реалізації продукції в плановому періодів оптових цінах 365 тис. грн 

Розв'язання: 

І спосіб 

1) Витрати на 1 грн продукції, що реалізується у звітному періоді: 

   260: 320 = 0,81 (грн). 

2) Витрати на 1 грн продукції, що реалізується у плановому періоді: 

   0,81-0,4 = 0,77 (грн). 

3) Собівартість продукції, що буде реалізована у плановому періоді: 

   365 • 0,77 = 281 (тис. грн). 

4) Прибуток від реалізації продукції в плановому періоді: 

   365 - 281 - 84 (тис. грн). 

ІІ спосіб 

1) Витрати на 1 грн продукції, що планується до реалізації: 

   0,81-0,4 = 0,77 (грн). 

2) Прибуток на 1 грн продукції, що планується до реалізації: 

   1-0,77 = 0,23 (грн). 

3) Прибуток від реалізації у плановому періоді: 

   365 • 0,23 = 84 (тис. грн). 

Завдання № 10 

   Визначити приріст рентабельності від зниження собівартості продукції і 

зміни середньорічної вартості основних виробничих фондів, якщо в 

базисному році маємо такі дані: 

Таблиця 4. 

Назва 

виробу 

Річний обсяг 

виробництва, шт.  

Оптова ціпа, 

тис. грн 

Собівартість 

тис. грн  

 

А 850 0,80 0,60 

Б 1240 0,75 0,69 

• Середньорічна вартість основних виробничих фондів 1100 тис.грн 

• Середньорічна вартість оборотних коштів 380 тис. грн 

• У звітному періоді собівартість одиниці продукції становить з виробу: 
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 А     0,59 тис. грн 

 В     0,67 тис. грн 

• Введено основних виробничих фондів у травні на 90 тис. грн 

• Вибуло основних виробничих фондів у вересні на 50 тис. грн 

Розв'язання: 

У базисному році: 

1) Прибуток від реалізації: 

• з виробу А (0,8 - 0,6) • 850 = 170 (тис. грн); 

• з виробу Б (0,75 - 0,69) • 1240 - 74,4 (тис. грн). 

2) Загальний прибуток від реалізації: 

   170 + 74,4 = 244,4 (тис. грн). 

3) Середньорічна вартість основних виробничих фондів: 

   1100 + 380 = 1480 (тис. грн). 

4) Загальна рентабельність: 

   244,4 :1480 • 100 % = 16,5 %. 

У звітному році: 

5) Економія: 

• з виробу А (0,6 - 0,59) • 850 = 8,5 (тис. грн); 

• з виробу Б (0,69 - 0,67) • 1240 = 24,8 (тис. грн). 

6) Середньорічна вартість основних виробничих фондів: 

   1100 + 90 • 7:12 - 50 • 3:12 = 1100 + 52,5 -12,5 = 1140 (тис. грн). 

7) Загальний прибуток з урахуванням економії: 

   244,4 + 8,5 + 24,8 = 277,7 (тис. грн). 

8) Рентабельність загальна (балансова): 

   277,7 : (1140 + 380) • 100 % = 18,3 %. 

9) Приріст прибутку (рентабельності): 

   18,3 -16,5 =1,8%. 

 

ІV. Розв’язати вище вказані задачі за індивідуальним даними  

   Індивідуальні дані визначаються шляхом множення даних за 

умовою задачі на число 10 та діленням на число порядкового номеру 

студента у списку групи (отримане число округлити до цілого). При 

цьому ставку зборів і податків, атакож показники, які відображаються 

у відсотках і нормативах  залишити незмінними. 

 

   УВАГА!!! При розвязанні задач за індивідуальними даними 

обовязковим є запис умови задач з розрахунками вихідних числових 

даних. 
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Практична робота № 3 

за темами: 

Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємствах  

Тема 7. Кредитування підприємств.  

Мета:  
 з’ясувати сутність оборотних коштів, їхній склад, організацію, 

джерела формування, наявність і ефективність їх використання. 

 вміти розраховувати нормативи оборотних засобів та показники їх 

використання;  

 знати порядок оформлення  та погашення кредиту  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
    І. Опрацювати методичні вказівки до вивчення дисципліни та 
розв’язання задач 

 Методичні вказівки: 

 до теми 6. «Оборотні кошти та їх організація на підприємствах» 
Власні оборотні засоби — цс частина постійних пасивів (власних 

засобів і довгострокових зобов'язань), яка залишається на фінансування 

оборотних засобів після покриття постійних (основних) засобів. 
Склад оборотних коштів — це сукупність окремих елементів оборотних 

виробничих фондів і фондів обігу. 
Фінансові-експлуатаційні потреби являють собою різницю  між 

засобами (іммобілізовані в запасах сировини, готової продукції, незавершеному 

виробництві, дебіторській заборгованості) і кредиторською заборгованістю. 

Якщо власні оборотні засоби більші ніж фінансові-експлуатаційні 

потреби, то у підприємства мається потенційний надлишок класних 

оборотних засобів. Якщо навпаки — дефіцит. 

Реальний надлишок (дефіцит) наявності грошових засобів 

розраховується на базі потенційного надлишку (дефіциту) з урахуванням уже 

існуючих на сьогоднішній день короткострокових вкладень і короткострокового 

кредиту. 

Нормування оборотних засобів передбачає встановлення по кожному виду 

норм. 
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Норматив обігових коштів щодо запасів визначається за формулою: 

Н = О х N 

де Н — норматив обігових коштів для сировини, матеріалів і покупних 

напівфабрикатів (тис. грн.); 

О — одноденні витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів (тис. грн.); 

N — норма обігових коштів (днів). 

Норматив оборотних засобів на кожний вид виробничих запасів 

визначають так: 

Н = С х Нр 

де    С — сума середньоденного споживання виробничих запасів, грн.; 

Нр — норма запасу, днів. 

Нормативи за наведеними формулами визначаються тільки на перший 

плановий рік. На наступні роки нормативи встановлюються, виходячи з прийнятої 

норм й у відсотках до їх споживання. 

Таблиця 5 

Норматив обігових коштів по незавершеному виробництву: 

Показники Розрахунок 

1. Вартість незавершеного виробництва 

на поч. планового року  
 

2. Витрати на річний обсяг продукції в 

минулому році  
 

3. Норма, %  п.1х100/п.2 

4. Плануються витрати на 

річний обсяг продукції  
 

5. Вартість незавершеного виробництва 

на кін. планового року  п.4хп.3/100 
6. Коефіцієнт зростання витрат   

7. Норматив обігових коштів  п.5хп.6 

Таблиця 6 

Норматив обігових коштів по готовій продукції 

Показники Розрахунок 

1 . Середні мінімальні залишки готової продукцїі 

в звітному році  
 

2. Фактично реалізовано продукції за 

звітний період  
 

3. Норма, %  п.1/п.2х100 
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4. Планується обсяг реалізації   

5. Норматив обігових коштів .  п.4 х п.3/100 

Таблиця 7 

Розрахунок мінімальної заборгованості заробітної  

плати з нарахуваннями 

№ 

з/п  
Показник  Дані  

1  Фонд заробітної платні робітників і службовців на І квартал 

запланованого року, тис. грн.  
 

2  Однодобовий фонд заробітної плати, гри. (п. 1 : 90 днів)   

3  Кількість днів від початку місяця до дня планової виплати 

заробітної платні, днів  
 

4  Мінімальна заборгованість по заробітній платі (п.2 х 

п.3),тис.грн.  
 

5  Розмір нарахувань на заробітну плату, %   

6  Сума нарахувань на мінімальну заробітну плату (п.4 х п.5: 

100), тис. грн.  
 

7  Мінімальна заборгованість по заробітній платні з 

нарахуваннями (п.4 + п.6), тис. грн.  
 

Норматив відволікання оборотних засобів по розрахунках із 

заготівельниками визначається: 

Н = ПлР х Нв 

де    Пл.Р— плановий об'єм від реалізації, грн.  

Нв— норма відволікання, % 

Нв =  Св х Д / Вир. , 

Св = Вир. / 360,  

де    Св — середнє відволікання, грн. /дн. 

Д — період відволікання обігових коштів, днів 

Вир.— виручка від реалізації, грн. 

Сукупний норматив оборотних засобів визначається додаванням 

індивідуальних нормативів по кожному виду нормованих засобів. Сукупний 

норматив, як і індивідуальні, визначаються на кінець року, 

Середня сума обігових коштів за середньою хронологічною 

визначається за формулою: 
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С = (0,5хС1 + С2 +...+ С12 + 0,5хС13)/(13 - 1) 

 
Норматив оборотних коштів — це відповідна сума грошових коштів, 

яка визначає оптимальну (планову) потребу підприємства в оборотних 
коштах. 

На практиці визначення потреби в оборотних коштах підприємство 
може здійснювати двома методами: прямим та еконо- 
мічним.  

Нормування оборотних коштів прямим методом має базуватися на 
визначенні: по-перше, одноденних витрат на виробництво (на створення 
запасів сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, інших видів 
допоміжної продукції), виходячи з кошторису витрат за планом ІV кварталу; 
по-друге, на визначенні норми оборотних коштів (у днях). 

Норму оборотних коштів у запасах матеріалів можна обчислити в такий 
спосіб: 

запас
Страховий

запас
складський
Поточний

запас)
ий(підготовч
яскладуванн

ння,розвантаже
Приймання

запас)
ний(транспорт

дорозі

вМатеріали

дняхупродукції,

допоміжноївидів

іншихіматеріалів

запасахукоштів

оборотнихНорма





 

Розрахунок норми оборотних коштів з матеріалів у дорозі здійснюється в 
такому порядку: 

продукціюотриману

задокументів

оплатий

обробкидляЧас

покупцем
вимоги

платіжної
акцепта

дляЧас

банком

їїобробка

йвимоги
платіжної
складання

дляЧас

споживачадо
икапостачальн

відвантажу
янадходженн

Час




запас

ийТранспортн

 

Підготовчий запас приймається в розмірі, який визначається способом 

хронометражу, тобто пов’язаний з особливостями процесу виробництва 
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(наприклад, підготовка матеріалів до виробництва: сушіння деревини на 

меблевих фабриках; лабораторний аналіз, доведення матеріалу до 

відповідних концентрацій — на підприємствах хімічної промисловості 

тощо). 
Поточний складський запас — це запас, який забезпечує потребу 

підприємства в сировині, матеріалах на період між двома їх надходженнями 
від постачальників. У норму оборотних коштів включається середній 
поточний запас, який приймається в розмірі 50% від тривалості інтервалу 
між поставками. 

Розрахунок (у днях) середнього поточного запасу (норми поточного 
запасу) визначається за такою формулою: 

2:

цінностей
ихматеріальн
ямнадходженн

міжінтервалу

дняхуТривалість


запасу

поточного

Норма

. 

Тобто, якщо інтервал між надходженнями матеріальних цінностей — 20 
днів, то норма поточного запасу, яка включається в норму оборотних 
коштів, — 10 днів (20:2). 

Страховий запас матеріальних цінностей — це запас, призначений 
для забезпечення потреби виробництва на випадок затримки 
надходження матеріальних цінностей від постачаль- 
ників. 

Норму оборотних коштів на створення страхового запасу рекомендується 
приймати в розмірі 50 % норми оборотних коштів у поточному запасі. 

Слід також звернути увагу на те, що при визначенні середніх значень 
інтервалу поставок та інших елементів норми, під час розрахунків необхідно 
використовувати середньозважені величини, тобто з урахуванням вартості 
поставок. 

Практичні завдання, пов’язані з визначенням нормативу оборотних 
коштів у незавершеному виробництві, мають свою специфіку — норма 
оборотних коштів визначається залеж- 
но від особливостей організації виробництва. Потреба в оборотних 
коштах на незавершене виробництво розраховується прямим методом на 
основі виробничого циклу й коефіцієн- 
та нарощування витрат за видами продукції. Норма оборот- 
них коштів у незавершеному виробництві визначається за формулою: 
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витрат
хнарощувани

кофіцієнт
Середній

дніциклу,
овиробничог

тривалість
Середня


коштів

оборотних

Норма

 

Формула розрахунку тривалості виробничого циклу: 

часіу
операцій
сумісних

Тривалість

запасі
страховому

уТпн

запасі
оборотному

уТпн

запасі
омутранспортн

уТпн

запасіуномтехнологічу

(Тпн),катівнапівфабри
яперебуванн

Тривалість




дніциклу,

овиробничог

Тривалість

 

Коефіцієнт нарощування (зростання) витрат за рівномірним розподілом 
витрат визначається з урахуванням витрат, які здійснюються одноразово на 
початку виробничого циклу (витрати на сировину й основні матеріали (А) і 
наступних витрат, які включаються до собівартості продукції (Б) за 
формулою: 

БА

%50БА




витратянарощуваннКофіцієнт . 

Сукупний норматив оборотних коштів визначається шляхом додавання всіх 
розрахованих за кожним напрямком виробничо-господарської діяльності 
нормативів оборотних коштів по підприємству. 

Сутність економічного методу розрахунку нормативу оборотних коштів 
зводиться до коригування загального (сукупного) нормативу оборотних коштів 
на плановий період (рік) згідно зі змінами виробничо-господарської діяльності й 
визначається за такою формулою: 

%100

%періоді,мупопередньов

обсягуїїпланового  проти

періодіплановомувтісобівартосіз

продукціїтоварноїростуТемпи

року
гопопередньо

норматив
Загальний




коштів

оборотних

Норматив

. 
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На практиці може застосовуватися контрольний метод розрахунку 
нормативу оборотних коштів. Він є різновидом економічного методу 
розрахунку. 

Контрольний розрахунок виконується окремо за групами оборотних 
коштів. В одну групу об’єднуються оборотні кошти, розмір яких залежить 
від обсягу виробництва (сировина, основні й допоміжні матеріали, паливо, 
тара, незавершене виробництво, напівфабрикати, готова продукція); в іншу 
— запасні частини для ремонту, малоцінні та швидкозношувані предмети, 
витрати майбутніх періодів. Щодо першої частини норматив оборотних 
коштів визначається як добуток нормативу поточного року й темпу 
зростання витрат відповідних матеріальних цінностей за кошторисом витрат 
на виробництво на плановий період проти кошторису витрат поточного 
року. 

Норматив оборотних коштів другої групи основних коштів визначається 
як добуток нормативу попереднього року і 50 % приросту витрат 
відповідних оборотних коштів. Сума двох частин нормативу оборотних 
коштів, — які залежать і не залежать від обсягу виробництва, — буде 
дорівнювати загальному нормативу оборотних коштів на плановий період. 

Щоб визначити загальний норматив оборотних коштів із урахуванням 
прискорення їхнього обороту, доцільно визначену суму нормативу 
оборотних коштів помножити на різницю між одиницею і процентом 
прискорення оборотних коштів. 

Варто нагадати, що в процесі функціонування підприємства вартісна 
оцінка оборотних коштів збільшується. Треба пам’ятати, що збільшення 
суми власних оборотних коштів може бути пов’язане з підвищенням обсягів 
виробництва й реалізації товарів та швидкості обороту. Відсутність такої 
залежності призводить до нераціонального використання оборотних коштів. 

Економічну ефективність використання оборотних коштів 
характеризують показники, наведені на рис. 20. 

Оборотність
оборотних

коштів Коефіцієнт
оборотності

(кількість
оборотів)

Тривалість
одного обо-

роту, дні

Середня сума

оборотних коштів
=

=

Тривалість
звітного періоду

Чистий дохід (виручка від реалізації)

Середня сума оборотних коштів

Виручка від реалізації
у звітному періоді

 

Рис. 5. Показники ефективності використання оборотних 
коштів і методика їх визначення 

Середня сума оборотних коштів — це середня арифметична або середня 
хронологічна величина. 
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Якщо оборотність визначається за рік, у розрахунках слід застосовувати 
наявність оборотних коштів на початок кожного місяця. Сума оборотних 
коштів за рік як середня арифметична величина визначається так:  

О = ( О1 + О2 + …. + О12 + О13) : 13; 

де О1, О2, …. О12 — сума оборотних коштів на початок місяця (із січня по 
грудень): 

О13 — сума оборотних коштів на початок наступного року. 

Виходячи із середньої хронологічної величини, середню суму оборотних 
коштів можна визначити так:  

12:
2

О
О...О

2

О
О 13

122
1 








 ; 

)реалізаціївід

(виручкадохідЧистий

коштів оборотних 

сумаСередня


нязавантажен

Кофіцієнт
 

Доцільно пам’ятати, що чим нижчий показник завантаження оборотних 
коштів, тим ефективніше вони використовуються. Прискорення оборотності 
сприяє їх абсолютному і відносному вивільненню. 

Абсолютне вивільнення — це зниження суми оборотних коштів у 
поточному році порівняно з попереднім роком за збільшення обсягів 
реалізації продукції. 

Відносне вивільнення має місце, коли темпи зростання обсягів реалізації 
(продажу) випереджають темпи зростання оборотних коштів, тобто меншим 
обсягом оборотних коштів підприємство забезпечує більший обсяг 
реалізації. 

Загальне вивільнення визначається як сума абсолютного й відносного 

вивільнення оборотних коштів.  

Показники стану й ефективності використання обігових коштів, порядок 

їхнього визначення та їхній економічний зміст наведено в таблиці. 
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Таблиця 8 

Показники стану й ефективності використання обігових 

коштів 

№ 

п/п 
Показник Визначення Економічна суть 

1.  Наявність 

обігових 

коштів  

[Вк+З]-[Оз+Пк] Характеризує величину власних 

обігових коштів  

 а) нестача  Фн<Н Перевищення нормативу обігових 

коштів над фактичною наявністю  

 б) надлишок  Фн>Н Перевищення фактичної наявності 

обігових коштів над нормативом  

2.  Коефіцієнт 

реальної вар-

тості обіго-

вих коштів у 

майні під-

приємства  

Фн/М 

Відображає питому вагу вартості 

обігових коштів у загальній 

вартості майна підприємства  

3. 
 

Оборотність  
С Т/Р 

Характеризує час, за який обігові 

кошти здійснюють один оборот  

4.  Коефіцієнти 
обертання  Р/С 

Характеризує кількість оборотів за 

період, що аналізується  

5.  Коефіцієнт 

завантажен-ня  
С/Р 

Показує, скільки обігових коштів 

авансовано у 1 грн. реалізованої 

продукції  

6.  Коефіцієнт 

віддачі  ВП/С 
Показує, скільки обігових коштів 

авансовано у 1 грн. валової 

продукції  
7.  Прибутко-

вість  П / С 

Характеризує, скільки прибутку 

припадає на 1 грн. обігових коштів  

8.  Рентабель-

ність  П/С 100% 
Визначає ступінь використання 

обігових коштів  
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Умовні позначення: 
Вк—власні кошти; 

М—вартість майна підприємства; 

З—забезпечення наступних витрат; 

С—середня вартість обігових коштів; 

Оз—основні засоби та інші позаоборотні активи; 

Т—тривалість періоду, за який обчислюється обертання обігових коштів; 

Пк—позикові кошти;  

Р—обсяг реалізації продукції; 

Фн—фактична наявність обігових коштів; 

П—прибуток від реалізації продукції; 

Н—норматив обігових коштів. 

ВП - валова продукція 

до теми 7. «Кредитування підприємств» 
Під час розв’язування задач даного розділу доцільно використовувати 

такі основні формули: 
 

днів365%100

кредиту

наданняПеріод

ставка

відсотковаРічна

кредиту
Сума






кредитза

відсотків

Сума

 

 
Термін повернення кредитних ресурсів, отриманих для фінансування 

оборотних коштів, розраховується за формулою, наведеною нижче. 
 

днів.365

рікза

послуг)робіт,(товарів,

продукціїреалізаціївід

коштівгрошовихотриманих

обсягийЗапланован

кредитомза

відсотківСума

кредиту
Сума







ресурсів

кредитних

повернення

Термін

 

 
Термін повернення кредитних ресурсів, отриманих для фінансування 

необоротних активів, розраховується за такою формулою. 
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днів.365

рікза

послуг)робіт,(товарів,

продукціїреалізаціївід

коштівгрошовихотриманих

обсягийЗапланован

кредитомза

відсотківСума
кредитуСума







ресурсів

кредитних

повернення

Термін

 

У процесі розв’язання практичних завдань слід звертати увагу на те, 
що у разі прострочення повернення кредитних коштів банком 
встановлюється певна пріоритетність погашення заборгованості. Сплата 
пені, штрафів не звільняє підприємство від повернення основного боргу 
(кредиту) та нарахування відсотків за простроченими зобов’язаннями. За 
таких умов переважно відбувається нарахування пені, відсотків 
(можливо й за вищою ставкою) та штрафів одночасно. При розрахун- 
ку відсотків за кредитами також слід звертати увагу на порядок 
погашення кредиту (одноразово в кінці терміну повернення кредиту, 
рівномірними частинами кожного місяця  
тощо) і пам’ятати, що відсотки нараховуються на суму реальної 
заборгованості за кредитом, тобто на різницю між початково отриманою 
сумою кредиту та погашеною сумою на певну дату.  

При визначенні дисконту за операціями з цінними паперами слід 
використовувати таку формулу. 

365%100

паперуцінного

(викупу)погашення

датидооперації

проведеннядатиз

періодуТривалість

нядискотуван
ставка

Відсоткова

паперу

цінноговартість
Номінальна






дисконту

Сума
 

 

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 
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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: 

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; 
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п — кількість інтервалів, по яким здійснюється кожний процентний 

платіж, в загальному обумовленому періоді часу. 

 

ІІ. Дати відповіді на контрольні запитання 

1. Розкрийте поняття індивідуального кругообігу кошти підприємства, 

фактори, які на нього впливають. 

2. Розкрийте класифікацію кредитів, що надаються підприємствам. 

3. Назвіть та охарактеризуйте види банківського кредиту. 

4. Назвіть та охарактеризуйте види небанківського кредиту 

5. Розкрийте механізм отримання та порядок погашення кредиту. 

6. Охарактеризуйте основні показники кредитоспроможності 

підприємства. 

7. Визначте сутність та розкрийте зміст класифікації оборотних коштів 

підприємства.  

8. Які оборотні кошти належать до нормованих? 

9. Охарактеризуйте основні методи обчислення нормативу оборотних 

коштів підприємства. 

10. Розкрийте механізм нормування оборотних коштів: 

 у виробничих запасах; 

 у незавершеному виробництві та витратах майбутніх періодів; 

 для створення запасів готової продукції. 

11. Визначте основні джерела формування оборотних коштів 

підприємства. 

12. Охарактеризуйте основні показники стану та ефективності 

використання оборотних коштів підприємства. 

ІІІ. Опрацювати методику розв’язку типових задач 

Завдання № 1 
   Визначити величину скорочення тривалості одного обороту та коефіцієнт 

ефективності використання оборотних коштів за такими даними: 

• Собівартість реалізованої продукції в базисному році 490 тис. грн 

• Рентабельність продукції 24 % 

• Середні залишки оборотних коштів у базисному році 12 тис. грн 

• Збільшення реалізованої продукції у звітному році 10 % 

• Збільшення прибутку у звітному році 12 % 

Розв'язання: 

У базисному році: 

1) Прибуток від реалізації продукції; 

   490 • 0,24 = 117,6 (тис. грн). 

2) Вартість реалізованої продукції: 

   490 + 117,6 = 607,6 (тис. грн). 

3) Кількість оборотів (Ко): 
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   607,6: 12 = 51 (об.). 

4) Тривалість одного обороту (Од): 

    360: 51 = 7 (днів). 

5) Коефіцієнт ефективності (Ке): 

   117,6: 12 = 9,8. 

У звітному році: 

6) Прибуток від реалізації з урахуванням збільшення: 

   117,6 •1,12 = 131,7 (тис. грн). 

7) Собівартість реалізованої продукції становить: 

   490 •1,1 = 539 (тис. грн). 

8) Вартість реалізованої продукції: 

   539 + 131,7 = 670,7 (тис. грн). 

9) Кількість оборотів (Ко): 

   670,7:12 = 55,9 (об.). 

10) Тривалість одного обороту (Од): 

   360: 55,9 = 6,4 (днів). 

11) Коефіцієнт ефективності (Ке): 

   131,7:12 = 11. 

12) Величина скорочення тривалості одного обороту у звітному році 

порівняно з базисним: 

   7 -6,4 = 0,6 (днів). 

 

Завдання № 2 

   Розрахувати норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів з 

урахуванням змін, приріст (нестачу) нормативу оборотних коштів за такими 

даними: 

• Витрати на сировину і матеріали за рік 350 тис. грн 

• Частка цих витрат у IV кварталі 30 % 

• Норма запасу 28 днів  

Передбачається в плановому році: 

 Зменшити норму запасу оборотних коштів на 2 дні 

 Збільшити денні витрати на оборотні кошти на 1,5 тис. грн 

Розв'язання: 

1) Витрати на сировину і матеріали в IV кварталі базисного року становили: 

   350 • 0,3 = 105 (тис. грн). 

2) Одноденні витрати в IV кварталі базисного року становлять: 

   105 : 90= 1,17 (тис. грн). 

3) Норматив оборотних коштів з сировини і матеріалів у базисному році: 

   1,17 • 28 = 32,76 (тис. грн). 

4) Норма запасу оборотних коштів у плановому році з урахуванням змін: 

   28-2 = 26 (днів). 
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5) Одноденні витрати оборотних коштів у плановому році з урахуванням 

змін: 

    1,17 + 1,5 = 2,67 (тис. грн). 

6) Норматив оборотних коштів із сировини та матеріалів у плановому році: 

    2,67 • 26 = 69,42 (тис. грн). 

7) Приріст нормативу оборотних коштів: 

    69,42 - 32,76 = 33,4 (тис грн). 

 

Завдання № 3 

   Визначити норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві за 

такими даними: 

• Виробнича собівартість виробу, 480 грн у тому числі: 

 Одноразові витрати в перший день виробництва становлять 75 % 

 Одноденні витрати з незавершеного виробництва 16 тис. грн 

• Тривалість виробничого циклу 25 днів 

Розв'язання: 

1) Сума одноразових витрат на виробництво виробу становить: 

   480 • 0,75 = 360 (грн). 

2) Сума наступних витрат, які включаються у собівартість продукції: 

   480 - 360 = 120 (тис. грн). 

3) Коефіцієнт зростання витрат дорівнює: 

   (360 + 0,5 • 120): 480 = 0,88. 

4) Норматив оборотних коштів у незавершеному виробництві становить: 

    16 • 25 • 0,88 = 352 (тис. грн). 

 

Завдання № 4 

   Визначити економічним методом норматив оборотних коштів на 

підприємстві на плановий рік та його приріст (зменшення) за такими 

даними: 

• Норматив оборотних коштів на початок планового року 5300 тис. грн 

у тому числі: 

 Невиробничий норматив 750 тис. грн  

Передбачається в плановому році: 

 Збільшення виробничої програми на 8 % 

 Прискорення обертання оборотних коштів на 2 % 

Розв'язання: 

1) Виробничий норматив оборотних коштів на початок року становив: 

   5300 - 750 = 4550 (тис. грн). 

2) Виробничий норматив оборотних коштів на плановий рік становить; 

   4550 • 108 % : 100 % = 4914 (тис. грн). 

3) Невиробничий норматив оборотних коштів на плановий рік становить: 
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   750 • 104 % : 100 % = 780 (тис. грн). 

4) Загальний норматив оборотних коштів на плановий рік становить: 

    4914 + 780 = 5694 (тис. грн). 

5) Очікувана сума вивільнення з обігу оборотних коштів у зв'язку з 

прискоренням їх обертання: 

   5694 • 2 % : 100 % = 113,9 (тис. грн). 

6) Норматив оборотних коштів на плановий рік з урахуванням прискорення 

їх обертання: 

   5694 -113,9 = 5580,1 (тис. грн). 

7) Приріст нормативу оборотних коштів у плановому році становить: 

   5580,1 - 5300 – 280,1 (тис. грн). 

 

Завдання № 5 

   Визначити загальний норматив власних оборотних коштів по 

підприємству та приріст (нестачу) нормативу власних оборотних коштів за 

такими даними: 

• Витрати на валову продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі 

планового року 5720 тис. грн 

• Витрати на товарну продукцію за виробничою собівартістю у IV кварталі 

планового року, 5850 тис. грн 

втому числі: 

 Сировина і основні матеріали 180 тис. грн 

 Допоміжні матеріали 270 тис. грн  

Норма запасу: 

 Сировина і основні матеріали 16 днів 

 Допоміжні матеріали 7 днів 

 Готова продукція 6 днів 

 Тривалість виробничого циклу (з урахуванням коефіцієнта зростання 

витрат) 8 днів 

• Норматив власних оборотних коштів за іншими статтями на плановий рік 

430 тис. грн 

• Загальний норматив власних оборотних коштів у звітному році 1120 тис. 

грн 

Розв'язання: 

1) Одноденні витрати на валову продукцію у плановому році: 

   5720: 90 = 63,6 (тис. грн). 

2) Одноденні витрати на товарну продукцію у плановому році: 

   5850: 90 = 65 (тис. грн). 

3) Норматив оборотних коштів з незавершеного виробництва у плановому 

році: 

   63,6 • 8 = 508,8 (тис. грн). 
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4) Норматив оборотних коштів з готової продукції у плановому році: 

   65• 6 = 390 (тис. грн). 

5) Норматив з сировини й основних матеріалів у плановому році: 

   180 : 90 • 16 = 32 (тис. грн). 

6) Норматив з допоміжних матеріалів у плановому році: 

   270 : 90 • 7 = 21 (тис. грн). 

7) Загальний норматив оборотних коштів у плановому році: 

   508,8 + 390 + 32 + 21 + 430 =1381,8 (тис. грн). 

8) Приріст нормативу власних оборотних коштів становить: 

   1381,8 - 1120 = 261,8 (тис. грн). 

 

Завдання № 6 

   Номінальна вартість векселя — 350 тис. грн. Банк викупає в підприємства 

вексель за 90 днів до його погашення за ставкою 10 % річних. 

   Визначити номінальну вартість векселя за мінусом дисконту, що виплачує 

банк підприємству. 

   Назвати документи, які підприємство подає в банк для підписання 

договору про облік векселів. 

Розв'язання: 

1) Розрахуємо дисконт, який підприємство сплачує банку: 

   350 • 90 • 10 % : 365 • 100 % = 8,650 (тис. грн). 

2) Банк виплатить підприємству номінальну вартість векселя за мінусом 

дисконту: 

   350 - 8,650 = 341,350 (тис. грн). 

3) Для укладення договору про облік векселів підприємство подає банку такі 

документи: 

• заяву; 

• оригінал векселя, що пропонується для дисконтування; 

• дві ксерокопії векселя; 

• копії засновницьких документів фірми — власника векселя; 

• баланс і звіт про фінансові результати за останній звітний період; 

• довідку про операції за основним поточним рахунком; 

• документ, що підтверджує товарний характер векселя 

 

ІV. Розв’язати вище вказані задачі за індивідуальним даними  

   Індивідуальні дані визначаються шляхом множення даних за 

умовою задачі на число 10 та діленням на число порядкового номеру 

студента у списку групи (отримане число округлити до цілого). При 

цьому ставки зборів і податків, а також показники, які відображаються 

у відсотках, нормах і нормативах  залишити незмінними. 
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   УВАГА!!! При розв’язанні задач за індивідуальними даними 

обов’язковим є запис умови задач з розрахунками вихідних числових 

даних. 
 

V. Домашнє завдання  

Задача № 1. 
Розрахувати показники ефективності використання обігових коштів 

підприємства за звітний період. Визначити суму вивільнення або додаткової 

потреби в оборотних коштах підприємства в результаті прискорення або 

уповільнення обертання в звітному році. 

Вихідні дані: 

Таблиця 9 

 

Показники діяльності підприємства 

Показники 
Минулий 

рік 
Звітний рік 

Відхилення 
(+,-) 

Обсяг випуску продукції 284,4 330,81  

Середньорічні залишки обігових 

коштів 
83,15 103,77  

Прибуток 8,27 10,82  

Норматив власних обігових коштів 321,75 357,60  

Наявність власних обігових коштів 102,60 112,95  

Методичні вказівки: методику розрахунку показників ефективності 

використання обігових коштів підприємства див. у таблиці 8.  
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Практична робота № 4 

Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів  

Мета:  

 засвоїти           визначення основних засобів подане у Податковому 

кодексі з Розділі І, в статті 14, п.п.1.138.  

 уяснити порядок і методику нарахування амортизації різними 

методами; 

 навчитись визначати основні показники, що характеризують 

забезпеченість та ефективність використання основних фондів; 

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
                 І. Опрацювати методичні вказівки до вивчення дисципліни 
та розв’язання задач 

 Відповідно Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі 

– Податковий кодекс) основні засоби визначаються і обліковуються за 

новими правилами,що регулюються ст. 144-149 Податкового кодексу. 

           Визначення основних засобів подано у Податковому кодексі з Розділі 

І, в статті 14, п.п.1.138.  

           Основні засоби -  матеріальні активи, у тому числі запаси корисних 

копалин наданих у користування ділянок надр, що призначаються 

платником податку для використання у господарській діяльності платника 

податку, вартість яких перевищує 2500 гривень і поступово зменшується у 

зв’язку з фізичним або моральним зносом та очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких з дати введення в експлуатацію становить 

понад один рік (або операційний цикл, якщо він довший за рік). Матеріальні 

активи, ціна яких менша ніж 2500грн,  обліковуються в податковому обліку 

як запаси. 

Варто відмітити, що при введені об’єкта основного засобу в експлуатацію 

дуже важливим є не лише визначення приналежності об’єкта ОЗ до 

відповідної податкової групи. Амортизація нараховується щомісяця, 

починаючи з місяця, що настає за місяцем введення об’єкта основних 

засобів в експлуатацію.  

Методи амортизації в податковому обліку майже повністю повторюють 

методи амортизації бухгалтерського обліку.  
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Таблиця 10 

  До 01.04.2011 р. З 01.04.2011 р. 

Кількість груп ОФ 4 16 

Період нарахування 

амортизації 

щоквартально щомісяця 

Нарахування пооб`єктно по групі 1 ОФ;  

в цілому по групі - по групах 

2,3,4 

за всіма групами по 

кожному об`єкту 

окремо 

            

Методи нарахування амортизації: 

1) Прямолінійний - річна сума амортизації визначається діленням вартості, 

яка амортизується на строк корисного використання об`єкта основних 

засобів. 

Застосовується для об`єктів груп 9, 12, 14, 15. 

 

іїексплуатац

корисноїСрок

вартість
наЛіквідацій

вартість
Первісна




нявідрахуван

йніАмортизаці
. 

2) Зменшення залишкової вартості - річна сума амортизації визначається 

як добуток залишкової вартості об`єкта на початок звітного року або 

первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми 

амортизації.  

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між 

одиницею і результатом кореня ступеня кількості років корисного 

використання об`єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об`єкта 

на його первісну вартість. 

вартістьПервісна

вартістьнаЛіквідацій


їамортизаці

нормаРічна . 

3) Прискореного зменшення залишкової вартості - річна сума амортизації 

визначається як добуток залишкової вартості об`єкта на початок звітного 

року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та 

річної норми амортизації, яка обчислюється згідно терміну корисного 

використання об`єкта і подвоюється. 

Метод 3 застосовується тільки при нарахуванні амортизації об`єктів 

основних засобів, що входять до групи 4 (машини та обладнання) та 5 

(транспортні засоби). 



50 

 

 

4) Кумулятивного, за яким річна сума амортизації визначається як добуток 

вартості, яка амортизується та кумулятивного коефіцієнта.  

Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що 

залишаються до кінця строку корисного використання об`єкта основних 

засобів, на суму числа років його корисного використання; 

кофіцієнт
ийКумулятивн

ьсяамортизуют

щозасобів,

основнихВартість


нявідрахуван

йніАмортизаці ; 

фондів.основнихєктаоб’

нявикористанкорисного

роківчислаСума

:

фондів

основнихєктаоб’
нявикористан

термінукінцядо

залишиласьяка

років,Кількість


кофіцієнт

ийКумулятивн
 

 

5) Виробничого, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток 

фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки 

амортизації.  

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка 

амортизується на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який 

підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об`єкта основних 

засобів. 

Застосовується для об`єктів груп 9, 12, 14, 15.  

         Є певні особливості застосування відповідних методів: 

 Метод прискореного зменшення залишкової вартості - групи 4, 5.  

 Прямолінійний або виробничий метод - групи 9, 12, 14, 15.  

 50/50, 100% - малоцінні необоротних матеріальні активи і бібліотечні 

фонди. 

 Амортизація не нараховується - групи 1, 13. 

         Суми амортизаційних відрахувань не підлягають вилученню до 

бюджету, а також не можуть бути базою для нарахування будь-яких 

податків та зборів.  

    Нормами податкової амортизації згідно з Податковим кодексом 

України виступають норми, розраховані виходячи з мінімально допустимих 

строків корисного використання об'єктів основних засобів . 
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Таблиця 11. 

Класифікація    груп   основних   засобів   та   інших необоротних   активів   і   

мінімально   допустимих   строків   їх  амортизації 

Групи Мінімально допустимі 

строки корисного 

використання, років 

група 1 - земельні ділянки - 
група 2 - капітальні витрати на 

поліпшення земель, не пов'язані з будівництвом 

15 

група 3 - будівлі 20 
споруди 15 
Передавальні присторої 10 
група 4 - машини та обладнання 5 
з них:  
електронно-обчислювальні машини,           

інші машини для автоматичного оброблення 

інформації, пов'язані    з ними засоби зчитування 

або друку інформації, пов'язані з ними 

комп'ютерні програми (крім програм, витрати на 

придбання яких визнаються роялті, та/або 

програм, які визнаються нематеріальним 

активом), комутатори, маршрутизатори, модулі, 

модеми, джерел безперебійного живлення та 

засоби їх підключення до телекомунікаційних 

мереж, телефони, мікрофони і рації, вартість 

яких перевищує 2500 гривень 

2 

група 5 - транспортні засоби 5 
група 6 - інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 
4 

група 7 - тварини 6 
група 8 - багаторічні насадження 10 
група 9 -  інші основні засоби 12 
група 10 - бібліотечні фонди - 
група 11 - малоцінні необоротні 

матеріальні активи 
- 

група 12 - тимчасові (нетитульні) 

споруди 
5 

група 13 - природні ресурси - 
група 14  - інвентарна тара 6 
група 15 - предмети прокату 5 
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група 16 - довгострокові біологічні 

активи 
7 

Відповідно до податкового законодавства, підприємства всіх форм 

власності мають право застосовувати щорічну індексацію балансової вартості 

груп основних фондів та нематеріальних активів на коефіцієнт індексації (Кі), 

який визначається за формулою: 

Коефіцієнт індексації (Кі) = (Індекс інфляції року-

10) / 100 

Якщо значення Кі не перевищує одиниці (10%), індексація не проводиться. 

До основних показників, що характеризують забезпеченість та 

ефективність використання основних фондів, належать: 

Фондоозброєність — це відношення балансової вартості основних  

виробничих фондів до середньооблікової чисельності працівників. 

п

б
оз

Ч

ОФ
Ф   

Фондозабезпеченість — відношення балансової вартості основних 

виробничих фондів до площі сільськогосподарських угідь. 

Фондомісткість - це відношення балансової вартості основних 

виробничих фондів до вартості виробленої продукції. 

р

б
єм

В

ОФ
Ф   

Фондовіддача — це відношення вартості виробленої продукції до 

балансової вартості основних виробничих фондів. 

б

р

в
ОФ

В
Ф   

Коефіцієнт зносу основних виробничих фондів – це відношення 

суми зносу основних виробничих фондів до балансової вартості основних 

виробничих фондів. 

пер

оф

зн
ОФ

З
К   

Коефіцієнт придатності основних виробничих фондів - відношення 

залишкової вартості основних фондів до балансової вартості виробничих 

фондів (або — коефіцієнт зносу).
  

ОФб

ОФ
К

пк

пр

..
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Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів - відношення 

вартості введених основних фондів за звітний період до вартості основних фондів на 

кінець року. 

..пк

пер

н

пер

он
ОФ

ОФ
К   

Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів — це відношення 

вартості виведених основних фондів за звітний період до вартості основних 

фондів на початок року. 

.. рп

пер

в

пер

виб
ОФ

ОФ
К   

Рентабельність основних виробничих фондів — це відношення 

балансового прибутку до балансової вартості основних фондів на кінець звітного 

періоду, виражене у відсотках. 

б

б
оф

ОФ

П
Р   

Коефіцієнт приросту характеризує зміни в основних фондах, які 

відбулись в звітному періоді. 

..

....

пп

пппк

пр
ОФ

ОФОФ
К


  

ІІ. Дати відповіді на контрольні запитання 

1. Що вміщує поняття «основні засоби» відповідно до Положень 
(стандартів) бухгалтерського обліку? 

2. Які основні фактори повинні враховуватися підприємством у разі 
визначення терміну корисного використання об’єктів основних засобів? 

3. Розкрийте сутність категорій «знос», «амортизація», «амортизаційні 
відрахування». 

4. Якими методами здійснюється нарахування амортизаційних 
відрахувань для визначення оподатковуваного прибутку та витрат 
операційної діяльності? 

5. Назвіть основні функції амортизаційних відрахувань та розкрийте 
їхній зміст. 

6. Які основні переваги та недоліки має виробничий метод амортизації 
основних засобів? 

7. Які фактори впливають на норми амортизації необоротних активів? 
8. Назвіть основні напрями впливу амортизаційних відрахувань на 

фінансово-господарську діяльність підприємства. 
9. Чи піддаються зносу нематеріальні активи підприємства? 

10. Якими факторами визначається швидкість оновлення основних 
засобів? 
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11. За допомогою яких показників оцінюється ефективність використання 
основних засобів на підприємстві? 

12. Які існують основні підходи до оцінки вартості основних засобів? 
13. У чому полягає мета переоцінки основних засобів? 
14. Назвіть основні джерела фінансування простого та розширеного 

відтворення основних засобів. 
15. За яких умов здійснюється індексація балансової вартості груп 

основних фондів у податковому обліку та переоцінка основних засобів за 
національними стандартами бухгалтерського обліку? 

16. Яку роль відіграють капітальні інвестиції в розвитку 
підприємницьких структур? 

17. Які існують види ремонту основних засобів і джерела їх 
фінансування? 
ІІІ. Опрацювати методику розв’язку типових задач 

Завдання 1.   

 Підприємство "Вікторія" придбало виробниче обладнання,  яке  

належить  до  4-ї  групи  основних  фондів,  його:  

> первісна вартість — 40000 грн; 

> ліквідаційна вартість — 4000 грн;  

> очікуваний термін корисного використання обладнання  -5 років. 

Визначити: 

1)    розмір амортизаційних відрахувань можливим методом 

протягом п'яти років експлуатації обладнання; 

2)    суму зносу на кінець кожного календарного року; 

3)    залишкову вартість виробничого обладнання на кінець кожної 

календарного року. 

Розв'язок: 

Згідно з Податковим кодексом України нарахування амортизації на 

обєкти основних фондів групи 4 можливе одним із двох методів: 

 методом прискореного зменшення залишкової вартості 

 методом  зменшення залишкової вартості 

1)   Метод зменшення залишкової вартості 
Згідно з цим методом річну суму амортизації можна визначити за 

формулою: 

Річна  сума амортизації = Річна норма амортизації *Залишкова 

вартість об'єкта основних засобів на початок звітного року 
Амортизаційні відрахування за п'ятирічний період експлуатації ха-

рактеризуються даними табл.12  
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Нарахування амортизації методом зменшення залишкової 

вартості, грн. 

Таблиця 12 

Рік 
Амортизаційні відрахування за 

рік 

Накопичена аморти-

зація (знос) на кінець 

року 

Залишкова 

вартість 
 

на кінець 

року        
0 - - 40000 

1 40000 х 0,3691 = 14764 14764 25236 

2 25236 х 0,3691 = 9314 24078 15922 

3 15922 х 0,3691 = 5876 29954 10046 

4 10046 х 0,3691 = 3707 33661 6339 

5 6339.x 0,3691 = 2339 36000 4000 

За даними прикладу річна норма амортизації дорівнює: 

1-√4/40=0,3691*100%=36,91% 

2)   Метод прискореного зменшення залишкової вартості 
Особливість цього методу полягає в тому, що норма амортизації, об-

числена за прямолінійним методом виходячи із строку корисного вико-

ристання об'єкта основних засобів, подвоюється і застосовується до за-

лишкової вартості об'єкта. У зарубіжній практиці цей метод називається 

методом подвійного зменшення залишку. В окремих країнах разом з іс-

нуванням подвійного зменшення він допускає вільний вибір власниками 

додаткового прискорення, що не передбачається П(С)БО 7. 

Річна сума  амортизації =2* Річна норма амортизації *Залишкова 

вартість об'єкта на початок звітного року (первісна вартість об'єкта 

на початок нарахування амортизації) 
Нарахування амортизації за вказаним методом наведено в табл. 13 

Нарахування амортизації методом прискореного зменшення 

залишкової вартості, грн. 

Таблиця 13 

1 2 3 4 
0 - -   40000     

1 2 х 20% х 40000 = 16000 16000 24000 

2 2 х 20% х 24000 = 9600 25600 14400 

3 2 х 20% х 14400 = 5760 31360 8640                

4 2 х 20% х 8640 = 3456 34816 5184             

5 40000-4000-34816 = 1184 36000 4000                
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Сума амортизації об'єкта п'ятого року використання визначається 

як різниця між первісною вартістю та зносом об'єкта на початої, п'ятого 

року експлуатації і його фактичною ліквідаційною вартістю. 

 

Завдання 2.   

 Підприємство "Вікторія" придбало  споруду,  яка  належить  до  12-ї  

групи  основних  фондів,  її:  

> первісна вартість — 40000 грн; 

> ліквідаційна вартість — 4000 грн;  

> очікуваний термін корисного використання обладнання  -5 років. 

Очікуваний обсяг продукції — 28800 одиниць, у тому числі за 

роками: 

> перший рік — 5200 одиниць;  

> другий рік — 6200 одиниць;  

> третій рік — 7000 одиниць; 

> четвертий рік — 6000 одиниць; 

> п'ятий рік — 4400 одиниць.  

Визначити: 

1)    розмір амортизаційних відрахувань можливим методом 

протягом п'яти років експлуатації обладнання; 

2)    суму зносу на кінець кожного календарного року; 

3)    залишкову вартість виробничого обладнання на кінець кожної 

календарного року. 

Розв'язок: 

Згідно з Податковим кодексом України нарахування амортизації на 

обєкти основних фондів групи 4 можливе одним із двох методів: 

 прямолінійним методом  

 кумулятивний методом 

 виробничим методом   

1)Прямолінійний метод. 
Як уже зазначалося, за цим методом витратами поточного періоду 

впродовж усього строку корисного використання активу визнається завжди 

однакова частина вартості об'єкта основних засобів, що амортизується. 

1) Сума амортизації за  період = (Первісна вартість-Ліквідаційна 

вартість) / Строк корисного використання. 
За рік це становитиме (40000 - 4000) : 5 = 7200 грн. Суму 

нарахованої амортизації можна також розрахувати як добутої вартості 

основних засобів, що амортизуються, і норми амортизації: 

                                               

Сума            = ( Первісна    -    Ліквідаційна   )  х       Норма 

амортизації       вартість         вартість          амортизації 
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Річна норма амортизації за цим методом є величиною, зворотною 

очікуваному строку використання об'єкта у відсотках: 

1 :5х 100% =20%. Звідси річна сума амортизації дорівнює: 

(40 000 - 4000) х 20% = 7200 грн. 

Ця сума амортизації входитиме щороку, впродовж строку корисного 

використання об'єкта, до складу витрат підприємства і відображатиметься у 

Звіті про фінансові результати. На цю саму суму рівномірно 

збільшуватиметься накопичена амортизація (знос) і відповідно 

зменшуватиметься залишкова вартість об'єкта основних засобів, які 

відображаються у Балансі (табл.14 .).  

Нарахування амортизації основних засобів прямолінійним 

методом, грн. 

Таблиця 14 

Показник 
 

Рік 

0 1 2 3 4 5 

Амортизаційні 

відрахування за рік 
_ 7200 7200 7200 7200 7200 

Накопичена 

амортизація (знос) на 

кінець року 
_ 7200 14400 16000 28800 36000 

Залишкова вартість 

на кінець року 
40000 32800 25600 18400  11200 4000 

2)   Кумулятивний метод 

Метод полягає в тому, що для підрахунку суми амортизації за облі-

ковий період вартість активу, яка амортизується, множать на кумулятивний 

коефіцієнт: 

Річна сума амортизації = Кумулятивний коефіцієнт*( Первісна 

вартість - Ліквідаційна вартість)  

Кумулятивний коефіцієнт визначається як дріб, чисельник якого 

дорівнює числу років експлуатації, що залишилися до кінця строку вико-

ристання об'єкта, з урахуванням поточного, а знаменник — сумі чисел років 

корисного використання об'єкта основних засобів, починаючи  з першого до 

останнього, тобто 1 + 2 + 3 + ... + п. У кожному наступному році чисельник 

цього дробу зменшується на одиницю. 

У нашому прикладі сума чисел років корисної експлуатації облад-

нання дорівнює 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5). Кумулятивний коефіцієнт становить 

для першого, другого, третього, четвертого і п'ятого років відповідно 5/15, 

4/15, 3/15, 2/15, 1/15. 

Нарахування амортизації характеризується даними табл. 15 
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Нарахування амортизації кумулятивним методом, грн. 

Таблиця 15 

Рік 
Амортизаційні відрахування 

за рік 

Накопичена 

амортизація 

(знос) на 

кінець року 

Залишкова вартість 
 

на кінець року        

0 - - 40000 

1 5/15 х 36000 = 12000 12000 28000 

2 4/15 х 36000 = 9600 21600 18400 

3 3/15 х 36000 = 7200 28800 11200 

4 2/15 х 36000 = 4800 33600 6400 

5 1/15 х 36000 = 2400 36000 4000 

Цей метод можна застосовувати і у зворотному порядку, коли, на-

приклад, під кінець строку корисного використання передбачається випуск 

більших обсягів продукції, і тому обладнання у другій половині строку 

експлуатації більшою мірою зношується (уповільнюючи амортизація). 

3)   Виробничий метод 
Метод застосовується, як правило, до активної частини основних 

засобів, які експлуатуються нерівномірно. Він ґрунтується на тому, що 

величина амортизації є результатом експлуатації об'єкта і залежить від 

обсягу виробленої на ньому продукції. Тому для її визначення потрібно мати 

дані про розрахунковий сумарний обсяг продукції у натуральних показниках 

за весь строк корисного використання і фактичний обсяг одиниць продукції 

у конкретному періоді. Виробнича експлуатація об'єкта може бути виражена 

у годинах роботи, у кілометрах пробігу тощо. 

Сума амортизації основних засобів за цим методом визначається за 

формулою:         

Сума амортизації = Фактичний обсяг продукції * Виробнича 

ставка амортизації 

Виробнича ставка амортизації (Первісна вартість - Ліквідаційна 

вартість)/Очікуваний загальний обсяг продукції з використанням 

об'єкта основних засобів 
Нарахування амортизації за виробничим методом можна вважати 

обґрунтованим у разі, коли фактично отриманий дохід від використання 

основного засобу дійсно пов'язаний з обсягом виробленої за його допомогою 

продукції у кожному обліковому періоді. 

Нарахування амортизації за весь період експлуатації характеризу-

ється даними таблиці 16. 

У нашому прикладі очікуваний обсяг продукції становить за роками: 

1-й рік — 5200 одиниць, 2-й рік — 6200, 3-й рік - 7000, 4-й рік - 6000, 5-й рік 
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- 4400. Разом 28800 одиниць. Виробнича ставка амортизації на одиницю 

продукції дорівнюватиме: (40 000 - 4000) : 28800 = 1,25 грн/од. 

  Нарахування амортизації виробничим методом, грн. 

Таблиця 16 

Рік 

Фактичний 

обсяг 

продукції, 

од. 

Амортизаційні 

відрахування за рік 

Накопичена 

амортизація 

(знос) на 

кінець року 

Залишкова 

вартість на 

кінець 

року 
0 - - - 40000 

1 5200 5200 х 1,25 = 6500 6500 33500 

2 6200 6200 х 1,25 = 7750 14250 25750 

3 7000 7000 х 1,25 = 8750 23000 17000 

4 6000 6000 х 1,25 = 7500 30500 9500 

5 4400 4400 х 1,25 = 5500 36000 4000 

Завдання № 3 

Визначити фондовіддачу за валовою і чистою продукцією, 

фондомісткість, фондоозброєність за такими даними: 

• Вартість валової продукції на кінець року 10 млн грн 

• Доля матеріальних витрат з урахуванням амортизації 0,7 

• Вартість основних виробничих фондів на початок року 9 млн грн 

• У травні введено в дію основних виробничих фондів на суму 1 млн грн 

• 3 1 листопада вибуло основних фондів на суму 0,5 млн грн 

• Середньоспискова чисельність працівників 250 осіб 

Розв'язання: 

1) Середньорічна вартість основних фондів становить: 

   9 + 1 • 7:12 - 0,5 • 2 :12 = 9,5 (млн грн). 

2) Вартість чистої продукції становить: 

   10 • (1-0,7) = 3(млн грн). 

3) Фондовіддача: 

- за валовою продукцією 

   10 : 9,5 = 1,05; 

- за чистою продукцією 

   3 : 9,5 = 0,3. 

4) Фондомісткість: 

   9,5:10 = 0,95. 

5) Фондоозброєність: 

   9,5 ; 250 = 0,038 (мли грн). 

Завдання № 4 

Визначити коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів за 

такими даними: 
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• Вартість основних виробничих фондів на початок року 159 тис. грн 

• У травні введені основні фонди на суму 28 тис. грн 

• У жовтні виведені основні фонди на суму 15 тис. грн 

• Сума зносу основних фондів 31,8 тис. грн 

• Вартість майна 190 тис. грн 

Розв'язання: 

1) Вартість основних виробничих фондів на кінець року: 

   159 + 28 - 15 = 172 (тис. грн). 

2) Коефіцієнт реальної вартості основних виробничих фондів (Кр.в.): 

   (172-31,8): 190 = 0,73. 

 

Завдання № 5 

Визначити показники, які характеризують структуру основних 

виробничих фондів за такими даними: 

• Вартість основних виробничих фондів на початок року 4000 тис. грн 

• У жовтні введено в дію основних виробничих фондів на суму 50 тис. 

грн 

• У листопаді списано з балансу підприємства основних виробничих 

фондів на суму 28 тис. грн 

Розв'язання: 

1) Вартість основних виробничих фондів на кінець року: 

   4000 + 50 - 28 = 4022 (тис. грн). 

2) Коефіцієнт оновлення основних виробничих фондів (Коп): 

   50:4022 = 0,012. 

3) Коефіцієнт вибуття основних виробничих фондів (Квиб): 

   28:4000 = 0,007. 

4) Коефіцієнт приросту основних виробничих фондів (Кпр): 

   (50 -28): 4022 = 0,005. 

ІV. Розв’язати вище вказані задачі за індивідуальним даними  

1) Індивідуальні дані до задач №№ 3, 4, 5 визначаються шляхом 

множення даних за умовою задачі на число 10 та діленням на 

число порядкового номеру студента у списку групи (отримане 

число округлити до цілого). При цьому показники, які 

відображаються у відсотках, нормах і нормативах, а також у 

відносних показниках (питома вага, наприклад)  залишити 

незмінними. 

2) Індивідуальні дані до задач №№ 1, 2,  
Нарахувати амортизацію об’єкта ОЗ усіма можливими методами,  

враховуючи вимоги Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-

VI І, за даним наведеними у таблиці 3.    
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Кожен студент, для розв’язку завдання, повинен помножити усі 

числові дані завдання на коефіцієнт, який дорівнює 1 поділений на свій 

порядковий номер (отримане число округлити до тисячі) . 

Порядковий номер об’єкта ОЗ по якому необхідно здійснити 

розрахунки визначається за останнім числом порядкового номера студента у 

списку групи. 

Таблиця 17. 

№ 

п/п 
Найменування об'єкту Балансова вартість, тис.грн. 

1 Будівля офісу 250 000 

2 Естакада 5 000 

3 Вантажівка 40 000 

4 Телефакс 1 000 

5 Токарний верстат 6 000 

6 Комп'ютер 
 

 

 

 

 

 

 

55 000 

7 Лінії електропередач 10000 

8 Водопровід 150000 

9 Тимчасовий будівельний майданчик 1500 

10 Цистерна для бензину 7000 

Очікуваний обсяг продукції для розрахунку амортизації виробничим 

методом — 28800 одиниць, у тому числі за роками: 

> перший рік — 5200 одиниць;  

> другий рік — 6200 одиниць;  

> третій рік — 7000 одиниць; 

> четвертий рік — 6000 одиниць; 

> п'ятий рік — 4400 одиниць.  

 

Методичні вказівки 

1. Визначити до якої групи за класифікацією    груп   основних   

засобів   та   інших необоротних   активів   і   мінімально   допустимих   

строків   їх  амортизації відноситься даний об’єкт основних засобів  та 

визначити граничний строк його експлуатації. 

2. З’ясувати, якими методами може нараховуватись амортизація на 

даний об’єкт.  

3. Провести розрахунки амортизації за усіма можливими методами. 
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V. Домашнє завдання  

Задача 1. 
Визначити щорічні амортизаційні відрахування на обладнання, 

використовуючи прямолінійний метод і метод зменшення залишкової вартості 

нарахування амортизації.  

        Вихідні дані: 
Придбано об'єкт вартістю 80000 гри. з терміном корисного використання 

5 років. 

Розрахунок амортизаційних відрахувань за прямолінійним 

методом 

Роки 
Залишкова вартість 

на початок періоду, 

грн.. 

Норма 

амортизації, 
% 

Сума 

амортизації, 

грн.. 

Залишкова 

вартість, 

грн. 

 80000    
     
     

     
     

Розрахунок амортизаційних відрахувань за методом 

зменшення залишкової вартості 

Залишкова 

вартість на 

початок періоду, 
грн. . 

Норма 

амортизації, % 
Сума 

амортизації, грн.. 
Залишкова 

вартість, грн. 

80000 20   

 40   

 40   

 40   

 40   

 40   

Разом X  X 

Задача 2. 
Знайти щорічні амортизаційні відрахування на офісне обладнання, 

враховуючи, що використовуватись воно буде інтенсивніше в перші роки 

(кумулятивний метод). 

Вихідні дані: 
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Строк його служби — 7 років, а ціна купівлі —19 тис. грн. (в т.ч. витрати 

на придбання—430 грн.). 

 

Задача 3. 
Провести нарахування амортизації основних фондів групи 2 за 2002 рік та 1 

квартали 2003 року. 

Вихідні дані: 
На 1 січня 2002 року вартість основних засобів групи 2 - 10230 грн. У 

лютому місяці придбано основних засобів на суму 3220 грн., у травні — 

придбано основних засобів на суму 4000 грн., витрати на капітальний ремонт — 

1250 грн.; у серпні — вибуло основних засобів на суму — 2250 грн.; у грудні - 

вибуло на суму 3200 грн. В 2003 році руху основних засобів не було. 

 

Задача 4. 
Розрахувати показники стану та ефективності використання основних 

фондів. 

Вихідні дані: 
Вартість основних засобів на початок року —12930 грн. 

За звітний рік введено в експлуатацію основних засобів на суму 8290 грн., 

виведено з експлуатації на суму 4132 грн.. Середньооблікова кількість 

працюючих—85 чоловік. Вартість виробленої продукції — 25185 грн. Сума 

амортизаційних відрахувань за рік склала 1940грн. 

 

Задача 5. 
Визначити: 

1. Балансову вартість основних засобів після індексації. 

2. Зробити висновок. 

3. За яких умов не проводиться індексація. 

Вихідні дані: 
4. Балансова вартість основних засобів, що підлягають індексації 580 тис. 

грн. 

5. Показник інфляції року, за результатами якого проводиться 

індексація—115. 
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Практична робота № 5 

Тема 9. Оцінювання фінансового стану підприємств. 

Тема 10. Фінансове планування на підприємствах 

Тема 11. Банкрутство та санація 

Мета:  

 засвоїти    знання з організації фінансової діяльності підприємств,  

 оволодіти методами оцінювання фінансового стану та фінансового 

планування. 

 навчитись розраховувати аналітичні показники, які відображають 

фінансовий стан підприємства, а також окремі показники плану,  

використовуючи різні методичні підходи.  

 виховати посидючість та точність у  розрахунках 

     Мотивація:  

   «Навіть маленька практика варта великої теорії» ( з законів Мерфі) 

Вид заняття: практичне. 

Місце проведення: аудиторія. 

Матеріально-технічне забезпечення: 

Підручник (основний), методична розробка практичної роботи, 

методична розробка додатків до практичних робіт. 

Хід роботи: 
                 І. Опрацювати методичні вказівки до вивчення дисципліни 
та розв’язання задач 

Методичні вказівки: 

 до теми 9. «Оцінювання фінансового стану підприємств.» 
Під фінансовим станом підприємства розуміють міру його 

забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами для здійснення 

ефективної господарської діяльності та своєчасного проведення грошових 

розрахунків за своїми зобов’язаннями. 

Фінансовий стан підприємства повинен систематично та всебічно 

оцінюватись за допомогою певних видів та методів фінансового аналізу, 

комплексу різноманітних показників. 

Класифікація  та порядок розрахунку основних показників фінансового 

стану підприємств 

Таблиця 18. 

№ 
п/п 

Показники оцінки Порядок розрахунку або джерело  
одержання вихідних даних  

1 Показники оцінки майнового стану підприємства 

1.1 Сума господарських 
кош-тів, які є в 
розпорядженні 
підприємства 

Валюта балансу 
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1.2 Питома вага активної 
частини основних 
засобів 

Вартість активної частини основних засобів 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100% 
Вартість основних засобів 

1.3 Коефіцієнт зносу 
основних засобів 

Знос 
Первинна вартість основних засобів за балансом 

1.4 Коефіцієнт оновлення 
ос-новних засобів 

Балансова вартість основних засобів, які на-
дійшли за період, що аналізується 
Балансова вартість основних засобів на кінець 
періоду, що аналізується 

1.5 Коефіцієнт вибуття 
основ-них засобів 

Балансова вартість основних засобів, які вибули в 
період, що аналізується 
Балансова вартість основних засобів на початок 
періоду, що аналізується 

2 Показники прибутковості 

2.1 Прибутковість 
інвестицій у звичайні 
акції 

Прибуток після сплати податків  
та дивідендів на привілейовані акції 
—————————————————–  100% 

Зобов`язання перед

       акціонерами

Загальна вартість

акцій








 









   

2.2 Прибутковість 
інвестицій у фірму 

Прибуток після сплати податків 
———————————————––––– 100% 
Інвестиції 

2.3 Головний показник 
при-бутковості 

Прибуток до сплати податків  
––––––––––––––––––––––––––––––––––  100% 

Усього

активів

Нематеріальні

активи








 









   

2.4 
Прибутковість  
активів 

Прибуток після сплати податків та  
дивідендів на привілейовані акції 
––––––––––––––––––––––––––––––––––  100% 

Усього

активів

Нематеріальні

активи








 









  

2.5 Обертання 
необоротних активів 

Обсяг реалізації 

Необоротні активи 

2.6 Прибутковість 
операційної 
діяльності 

Фінансовий результат 
від операційної діяльності 
––––––––––––––––––––––––––––––––  100% 
Обсяг випуску продукції 

3 Показники ліквідності та платоспроможності 

 

3.1 Величина власного 
капіталу 

Підсумок звіту про власний капітал (форма 4) 

3.2 Маневреність 
грошових коштів 

Грошові кошти  

Власний капітал 

’ 
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3.3 Коефіцієнт покриття 
за-гальний 

Оборотні активи 

Поточні зобов’язання 

3.4 Коефіцієнт покриття 
проміжний 

[Грошові кошти та їх еквіваленти] + [Дебіторська 
заборгованість] 

Короткострокові позикові кошти 
3.5 Коефіцієнт поточної 

лік-відності 
Грошові кошти та їх еквіваленти 

Поточні зобов’язання 
3.6 Коефіцієнт абсолютної 

ліквідності 
(платоспроможність) 

Грошові кошти 

Поточні зобов’язання 

3.7 Частка оборотних 
коштів у активах 

Оборотні активи 

Усього активів 

3.8 Частка запасів в 
оборотних активах 

Запаси  

Оборотні активи 

3.9 Частка власних 
оборотних коштів у 
покритті запасів 

Власні оборотні кошти 

Запаси 

3.10 Коефіцієнт покриття 
запасів 

Стабільні джерела покриття запасів 

Запаси  

3.11 Коефіцієнт критичної 
оцінки [Гроші] +  

Поточні зобов’язання 

3.12 Період інкасації 
дебіторської 
заборгованості 

Дебіторська заборгованість 

[Продаж у кредит] : [Кількість днів у періоді] 

3.13 Тривалість 
кредиторської 
заборгованості 

Кредиторська заборгованість 

[Закупівлі] : [Кількість днів у періоді] 

3.14 Співвідношення 
довгострокових 
зобов’язань 
кредиторам та 
довгострокових 
дєерел фінансування 
(коефіцієнт 
довгострокових  
зобов’язань 

Довгострокові зобов’язання 













язаннязобов’

овіДовгострок
учасниками

передязанняЗобов’  

3.15 Коефіцієнт поточної 
за-боргованості 

Поточнi зобов’язання 

Зобов’язання перед акціонерами 

3.16 Співвідношення 
грошових потокiв та 
заборгованостi 
кредиторам 

Вхідні грошовi потоки 

Заборгованість кредиторам 

3.17 Співвідношення 
грошових потокiв та 
довгострокових 
зобов’язань 
кредиторам 

Вхідні грошовi потоки 

Довгостроковi пасиви 

3.18 Коефіцієнт автономії Власний капітал 
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(незалежності) Майно підприємства 

3.19 Коефіцієнт 
співвідношення 
позикових та власних 
коштів 

Позикові кошти 

Власні кошти 

3.20 Співвідношення 
нерозпо-діленого 
прибутку до всієї 
суми активів 

Нерозподілений прибуток 

Уся сума активів 

3.21 Обертання 
матеріальних  
запасів 

Продаж 

Матеріальні запаси 

4 Показники фінансової стійкості та стабільності підприємства 

4.1 Коефіцієнт автономії 
(незалежності) 

Власний капітал 

Майно підприємства 

4.2 Коефіцієнт 
співвідношення 
позикових та власних 
коштів 

Позикові кошти 

Власні кошти 

4.3 Коефіцієнт 
довгострокового 
залучення капіталу 

[Довгострокові кредити] + [Довгострокові позики] 

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +  
+ [Довгострокові позики] 

4.4 Коефіцієнт 
маневреності 
власних коштів 

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +  
+ [Довгострокові позики] – [Позаоборотні активи] 

[Власний капітал] + [Довгострокові кредити] +  
+ [Довгострокові позики] 

4.5 Коефіцієнт реальної 
вартоcті основних 
засобів 
у майні підприємства 

[Вартість основних засобів] – [Сума накопиченої 
амортизації] 

Вартість майна підприємства за підсумком 
балансу 

4.6 Коефіцієнт 
концентрації 
власного капіталу 

Власний капітал 

Активи 

4.7 Коефіцієнт 
фінансової за-
лежності  

Активи 

Власний капітал 

4.8 Коефіцієнт 
концентрації 
залученого капіталу 

Залучений капітал 

Усього коштів підприємства 

4.9 Коефіцієнт 
довгострокового 
залучення позикових 
коштів 

Довгострокові зобов’язання 

[Довгострокові зобов’язання] + [Власний капітал] 

4.10 Коефіцієнт структури 
за-лученого капіталу 

Довгострокові зобов’язання 

Залучений капітал 

 

4.11 Показник Усього заборгованості акціонерам 
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заборгованості 
акціонерам 

––––––––––––––––––––––––––––––––––– 100% 
Усього активів  

5 Показники рентабельності підприємства 

5.1 Рентабельність 
продажу 

Прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг) 

Виручка від реалізації 

5.2 Рентабельність 
основної діяльності 

Прибуток від реалізації продукції 

Витрати на виробництво продук- 
ції та її реалізацію 

5.3 Рентабельність 
власного капіталу 

Чистий прибуток 

Середня величина власного капіталу 
5.4 Період окупності 

власного капіталу 
Середня величина власного капіталу 

Чистий прибуток 
5.5 Рентабельність усього 

ка-піталу 
підприємства 

Загальний прибуток 

Підсумок балансу 

5.6 Рентабельність 
перманентного 
(змінного) капіталу  

Загальний прибуток 

Підсумок I розділу пасиву балансу 

6 Показники ділової активності 

6.1 Загальне обертання 
капі-талу 

Чиста виручка від реалізації 

Підсумок балансу 

6.2 Обертання мобільних 
коштів 

Чиста виручка від реалізації 

Підсумок ІІ та ІІІ розділів активу балансу 

6.3 Обертання 
матеріальних 
оборотних коштів 

Чиста виручка від реалізації 

Підсумок ІІ розділу активу балансу 

6.4 Обертання готової 
продукції 

Чиста виручка від реалізації 

Готова продукція 

6.5 Обертання 
дебіторської 
заборгованості 

Виручка від реалізації 

Дебіторська заборгованість 

6.6 Середній строк 
обороту дебіторської 
заборгованості 

360  Дебіторська заборгованість 

Виручка від реалізації 

6.7 Обертання 
кредиторської 
заборгованості 

Виручка від реалізації 

Кредиторська заборгованість 

6.8 Середній строк 
обороту 
кредиторської 
заборгованості 

360  Кредиторська заборгованість 

Виручка від реалізації 

6.9 Фондовіддача 
необоротних активів 

Виручка від реалізації 

Необоротні активи 
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6.10 
Обертання власного 
капіталу 

Виручка від реалізації 

Власний капітал  

7 Показники акціонерного капіталу 

7.1 Прибутковість акцій Дивіденди власників акцій 
––––––––––––––––––––––––––100% 
Ринкова ціна акції 

7.2 Дохід на звичайну 
акцію 

Прибуток після сплати податків та 
дивідендів на привілейовані акції 

Кількість звичайних акцій 

7.3 Цінність акції Ринкова ціна акції 

Дохід на акцію 

7.4 Рентабельність акції Дивіденд на одну акцію 

Ринкова ціна акції 

7.5 Дивідендний дохід Дивіденд на одну акцію 

Середній дохід на одну акцію 

7.6 Коефіцієнт 
котирування акції 

Ринкова ціна акції 

Облікова ціна акції 

Існує чотири типи фінансової стійкості підприємства, при цьому 

використовується методика, яка базується на розрахунку системи показників 

забезпеченості запасів джерелами їх формування. 

Тип фінансової стійкості підприємства 

Таблиця 19 

Показники Розрахунок 

      1. Власні обігові кошти   

      2. Довгострокові зобов'язання   

3. Короткострокові кредити банків   

4. Запаси   

       5. Наявність власних обігових коштів і 

довгострокових зобов'язань для формування 

запасів  

п.1 + п.2 

6. Наявність власних обігових коштів, 

довгострокових зобов'язань і 

короткострокових кредитів банків для 

формування запасів  

п.1+п.2 +  п.3 
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7. Надлишок (+) або нестача (-) власних 

обігових коштів для формування запасів  
       п.1 - п.4  

8. Надлишок (+) або нестача (-) власних 

обігових коштів і довгострокових 

зобов'язань для формування запасів  

п.3-п.4  

9. Надлишок (+) або нестача (-) власних 

обігових коштів, довгострокових зобов'язань 

і короткострокових кредитів банків для 

формування запасів  

п.6 - п.4  

Тип фінансової стійкості   

а) абсолютна фінансова стійкість (трапляється на практиці дуже рідко) 

— коли власні обігові кошти забезпечують запаси: показник 7 >0; 

б) нормально стійкий фінансовий стан — коли запаси забезпечуються 

власними обіговими коштами і довгостроковими зобов'язаннями: показник 8 >0; 

в) нестійкий фінансовий стан - коли запаси забезпечуються за рахунок 

власних обігових коштів, довгострокових зобов'язань і короткострокових кредитів 

банків, тобто за рахунок усіх основних джерел формування запасів: показник 9 > 

0; 

г) кризовий фінансовий стан — коли запаси не забезпечуються 

джерелами їх формування і підприємство перебуває на межі банкрутства: 

показник 9 <0. 
 

до теми 10. «Фінансове планування на підприємствах .» 
Фінансове планування – це процес прогнозування руху фінансових 

ресурсів (обсяги, джерела формування та напрямки цільового використання)  

підприємств на перспективний період та розробки шляхів оптимізації 

фінансового становища підприємства. 

Фінансовий план являє собою документ, що характеризує спосіб 

досягнення фінансових цілей підприємства і взаємопов’язує його доходи та 

витрати.  

Для розрахунку окремих показників плану використовуються різні 

методичні підходи. Коротко зупинимось на них. 

1) Обсяг виробництва продукції визначається на основі виробничої 

програми підприємства. Доцільним є розрахунок декількох варіантів 

цього показника: 

а) мінімальний обсяг виробництва (реалізації) визначається обсягом 

діяльності в «точці беззбитковості», яка характеризує обсяг діяльності, 

чиста виручка від реалізації (за мінусом суми податкових платежів з 
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виручки) при якому покриватиме сукупні витрати на виробництво 

(реалізацію) продукції. При випуску продукції в такому обсязі 

підприємство не буде отримувати ні прибутку, ні нести збитки. Ця 

умова може бути виражена формулою: 

 
де ТБ – обсяг діяльності в точці беззбитковості; 

 Вдо – сума валового операційного доходу; 

 Во – сукупна сума операційних витрат; 

 ЧДо – сума чистого операційного доходу. 

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 
, 

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
, 

ТБ

Вдо = Во + ПДВ

ЧДо = Во

,
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Рис.6.Графічне зображення точки беззбитковості 

б) максимальний обсяг виробництва (реалізації) визначається як обсяг 

діяльності, при якому досягається рівність граничних доходів та 

граничних витрат; 

в) цільовий розмір обсягу діяльності визначається виходячи з 

необхідного підприємству обсягу чистого прибутку та можливості 

реалізації товарів при визначеній асортиментній та ціновій політиці. 

2) Виручка від реалізації продукції визначається на основі цін на продукцію 

та планового обсягу її реалізації. 

3) Витрати виробництва визначаються або за методом прямого розрахунку 

по окремих видах витрат, або шляхом прогнозування їх загального 

розміру на основі їх рівня з урахуванням характеру зміни цього рівня у 

передплановому періоді. 

4) Валовий прибуток визначається так: 

ВП = ВР – ПДВ – АЗ – ВВ, 

де ВР – виручка від реалізації; 

 АЗ – акцизний збір; 

 ВВ – витрати виробництва. 

5) Інші операційні доходи та витрати включають в себе: 

Таблиця 20 

Інший операційний дохід Інші операційні витрати 

 Витрати на дослідження та розробки 

Реалізація іноземної валюти Собівартість реалізованої іноземної 

валюти 
Реалізація інших оборотних 

активів (крім фін. інвестицій) 
Собівартість реалізованих виробничих 

запасів 
Операційна оренда активів Операційна оренда активів 
Операційна курсова різниця 

(позитивна) 
Втрати від операційної курсової різниці 

Одержані пені, штрафи, Визнані пені, штрафи, неустойки 
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неустойки 
Відшкодування раніше 

списаних активів 
Втрати від знецінення запасів 

 Нестачі і втрати від псування цінностей 

Списання кредиторської 

заборгованості 
Сумнівні та безнадійні борги 

Одержані гранти та субсидії Інші витрати операційної діяльності 
Інші операції  

6) Прибуток від операційної діяльності (По) визначається так: 

По = ВП + ІОД –ВУЗ – ІОВ, 

де ВП – валовий прибуток підприємства; 

 ІОД – інші операційні доходи; 

 ІОВ – інші операційні витрати; 

 ВУЗ – витрати на управління та збут продукції. 

7) Доходи та витрати від іншої діяльності поділяються на три групи. 

Склад кожної з груп можна побачити в табл. 21: 

Таблиця 21 

Доходи від іншої діяльності Витрати від іншої діяльності 
1. Доходи від участі в капіталі 1. Витрати від участі в капіталі 
Інвестиції в асоційовані 

підприємства 
Втрати від інвестицій в асоційовані 

підприємства 
Від спільної діяльності Втрати від спільної діяльності 
Інвестиції в дочірні підприємства Втрати від інвестицій в дочірні 

підприємства 
2. Інші фінансові доходи 2. Фінансові втрати 
Дивіденди одержані  
Відсотки одержані Відсотки за кредит 
Інші доходи від фінансових 

операцій 
 

3. Інші доходи 3. Інші витрати 
Реалізація необоротних активів Собівартість реалізованих 

необоротних активів 
Реалізація фінансових інвестицій Собівартість реалізованих 

фінансових інвестицій 
Реалізація майнових комплексів Собівартість реалізованих майнових 

комплексів 
Неопераційна курсова різниця Від неопераційної курсової різниці 
Безкоштовно отримані кошти Уцінка необоротних активів і 

фінансових інвестицій, списання 
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необоротних активів 
Інші доходи від звичайної 

діяльності 
Інші витрати від звичайної 

діяльності 

8) Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування (Пзв) 

розраховується так: 

Пзв = По + Дінш –Вінш, 

де По – прибуток(збиток) від операційної діяльності; 

 Дінш – доходи від іншої діяльності; 

 Вінш – витрати від іншої діяльності. 

9) Прибуток (збиток) від звичайної діяльності (ЧПзв): 

ЧПзв = Пзв – Ппр.зв., 

де Ппр.зв. – податок на прибуток від звичайної діяльності. 

10) Чистий прибуток (збиток) підприємства (ЧП): 

ЧП = ЧПзв + ЧПнзв, 

де ЧПнзв – чистий прибуток від надзвичайної діяльності підприємства. 

Розподіл планового чистого прибутку між окремими напрямками його 

використання здійснюють виходячи із: 

 плану виробничого та соціального розвитку; 

 кошторису витрат на здійснення такого розвитку; 

 порядку утворення окремих фондів. 

 

до теми 10. «Банкрутство та санація .» 
Відповідно до Закону України ―Про банкрутство‖ 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. 

На практиці з кризою асоціюється загроза неплатоспроможності, 

діяльність підприємства у безприбутковій зоні, відсутність потенціалу для 

розвитку. 

Для визначення незадовільної структури балансу неплатоспроможних 

підприємств існує система критеріїв. Для вітчизняних економічних умов 

найбільш прийнятою є система показників 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 
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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. 

Таблиця 22 

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 

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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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. 

Таблиця 23 

Значення показника Z Ймовірність банкрутства 
До 1,8 Дуже висока 

1,8-2,70 Висока 
2,71 -2,99 Можлива 
3,0 і більше Низька 

Прогнозування ймовірності банкрутства може здійснюватися 

також за моделлю R Іркутської державної економічної 

академії  

 R= 0,38k1 + к2 + 0,054к3 + 0,63к4, де 

       к1=  Оборотний капітал / активи     

      к2= Чистий прибуток / власний капітал 

       к3= Виручка  /Активи 

      к4 = Чистий прибуток /  Інтегральні затрати 

   Значення показника R та його відповідність імовірному банкрутству: 

      R < 0  - імовірність банкрутства 90-100%; 

     0 < R<0,18 -  імовірність банкрутства висока 60 – 80%; 

0,18 < R< 0,32 - імовірність банкрутства середня 35 – 50%; 

0,32 < R < 0,42  - імовірність банкрутства низька 15 – 20%; 

 R > 0,42 - імовірність банкрутства мінімальна до 10% 
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ІІ. Дати відповіді на запитання 

1. Розкрийте сутність, необхідність і значення оцінювання фінансового 

стану підприємства. 

2. Які інформаційні джерела забезпечують можливість оцінювання 

фінансового стану підприємства? 

3. Розкрийте класифікацію та порядок розрахунку основних показників 

оцінки фінансового стану підприємства за такими групами: 

 показники оцінки майнового стану підприємства; 

 показники прибутковості; 

 показники ліквідності та платоспроможності; 

 показники фінансової стійкості та стабільності підприємства; 

 показники рентабельності підприємства; 

 показники ділової активності; 

 показники акціонерного капіталу. 

4. Розкрийте порядок проведення комплексного оцінювання 

фінансового стану підприємства. 

5. Розкрийте сутність та значення фінансового планування на 

підприємстві. 

6. Назвіть та охарактеризуйте основні методи фінансового планування. 

7. Розкрийте зміст: 

 перспективного фінансового планування; 

 поточного фінансового планування; 

 оперативного фінансового планування. 

8. Визначте сутність фінансової санації підприємства, порядок її 

проведення. 

9. Розкрийте поняття санаційного аудиту. 

10. Вкажіть внутрішні фінансові джерела санації підприємства. 

11. Визначте сутність санації реорганізацією (реструктуризацією ). 

12. Охарактеризуйте основні види реструктуризації підприємства. 

ІІІ. Опрацювати методику розв’язку типових задач 

Завдання 1.   

   Визначити фінансовий стан підприємства за допомогою показників 

ліквідності та платоспроможності на основі даних балансу підприємства: 

№ 

з.п. 

Показник, тис.грн. На кінець року 

1 Оборотні активи (II р. активу балансу), в 

т.ч.: 

• виробничі запаси; 

• грошові кошти та їх еквіваленти; 

• ліквідні цінні папери 

4500 

 

2200 

1020 

80 

2 Довгострокові зобов'язання 1560 
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3 Поточні короткострокові зобов'язання 2300 

4 Власний капітал 3750 

Розв'язання: 

   До показників ліквідності належать: коефіцієнт загальної ліквідності 

(коефіцієнт покриття); коефіцієнт термінової ліквідності; коефіцієнт 

абсолютної ліквідності. 

1) Коефіцієнт загальної ліквідності (Кз.л.): 

   4500 : 2300 = 1,96 (норма Кз.л > 2). 

   Дуже високий показник (Кз.л > 3; 4) може свідчити про неефективне 

використання оборотних коштів. 

2) Коефіцієнт термінової ліквідності (Кт.л): 

   (2200 + 1020 + 80): 2300 =1,4 (при нормі Кт.л ≥ 1). 

   Розрахований коефіцієнт свідчить, що короткострокові зобов'язання 

забезпечені і можуть бути швидко сплачені. 

3) Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кабс.л): 

   (1020 + 80): 2300 = 0,48 (при нормі Кабс.л ≥ 0,5). 

4) Коефіцієнт платоспроможності (Kпл): 

    3750 : (1560 + 2300) = 0,96 (при нормі Kпл ≥ 1). 

   Отже, фінансовий стан підприємства достатньо стійкий, підприємство 

кредитоспроможне. 

 

Завдання № 2 

   Визначити коефіцієнт забезпеченості боргів (Кзб), якщо за даними балансу 

підприємства на 1 січня поточного року сума власного капіталу становить 

540 тис. грн. Довгострокові зобов'язання — 340 тис. грн, поточні 

зобов'язання — 260 тис. грн. 

Розв'язання: 

1) Коефіцієнт забезпечення боргів (коефіцієнт платоспроможності): 

   540 : (340 + 280) = 0,9 (нормою вважаються Кз.б ≥ 1). 

   Отже, власний капітал покриває борги підприємства на 90 %. 

 

Завдання № 3 

   Визначити коефіцієнт автономії (коефіцієнт забезпечення) оборотних 

активів власним капіталом за такими даними балансу підприємства: 

 Обсяг власного капіталу - 5165 тис.  грн  

 Фактична вартість основних засобів та інших позаоборотних активів 

- 3900  тис. грн  

 Фактична вартість виробничих запасів  - 800 тис. грн  

 Незавершене виробництво  - 300 тис. грн  

 Готова продукція - 1500 тис.  грн  

 Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги  - 250 тис.грн  
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 Грошові кошти  - 300  тис. грн  

 Інші оборотні активи - 450 тис. грн  

Розв'язання: 

1) Згрупуємо загальну суму оборотних засобів за даними балансу: 

   800 + 300 + 1500 + 250 + 300 + 450 = 3600 (тис. грн). 

2) Коефіцієнт автономії оборотних коштів (Ка): 

   (5165 - 3900): 3600 = 0,3. 

Значення коефіцієнта нижче 0,1 характеризує неплатоспроможність 

підприємства. В цьому випадку коефіцієнт показує достатньо стійкий 

фінансовий стан підприємства. 

ІV. Розв’язати вище вказані задачі за індивідуальним даними  

Індивідуальні дані до задач №№ 1, 2, 3 визначаються шляхом 

множення даних за умовою задачі на число 10 та діленням на число 

порядкового номеру студента у списку групи (отримане число 

округлити до цілого).  

Задача 4. 
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. 

Задача 5. 
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 6. 

Необхідно: 

1. Розрахувати показники платоспроможності сільськогосподарського 

підприємства 

2. Оцінити в динаміці ймовірність банкрутства за допомогою двофакторної 

моделі Альтмана 

3. У випадку зростання ймовірності банкрутства оцінити реальність 

відновлення платоспроможності в найближчі шість місяців. 

Вихідні дані: 



80 

 

Баланс  підприємства, тис. грн. 

Актив На На 
 01.01.12 31.12.12 

І. Основні засоби і інші поза оборотні  39,6 59,2 

активи    

2. Поточні активи, всього  59,4 56,9 

в тому числі:    

виробничі запаси і затрати  14,4 18,0 

готова продукція  7,1 7,2 

грошові засоби і короткострокові  9,4 2,7 

фінансові вкладення    

дебіторська заборгованість  16,0 17,2 

інші оборотні активи  12,5 11,8 

Всього  99,0 116,0 

Пасив   

1. Джерела власних засобів  56,5 56,9 

2. Залучені засоби, всього  42,5 59,2 

в тому числі:    

довгострокові кредити і займи  2,3 2,8 

короткострокові кредити банків і займи  9,1 10,2 

кредиторська заборгованість  10,6 16,9 

інші короткострокові пасиви  20,5 29,3 

Всього  99,0 116,0 

Примітка: нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності 2,0. 

Задача 7. 
Визначити ймовірність банкрутства підприємства на основі 

п'ятифакторної моделі Альтмана 

Вихідні дані: 
Сума витрат і запасів — 250000 грн., грошові кошти та дебіторська 

заборгованість — 52000 грн., виручка від реалізації продукції— 153000 

грн., прибуток — 74500 грн., нерозподілений прибуток — 12000 грн., ринкова 
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вартість всіх акцій — 50000 грн., валюта балансу — 950000 грн. 

Задача 8. 
Розрахувати показники платоспроможності підприємства. Зробити висновки. 

Вихідні дані: 
Сума оборотних активів — 52730 грн., дебіторська заборгованість — 

32300грн., сума короткострокових фінансових зобов'язань — 31000 грн., сума 

грошових активів 562 грн. 

Задача 9. 
Визначити: коефіцієнт поточної ліквідності; суму нерозподіленого прибутку, 

необхідну для досягнення підриємством нормативного значення коефіцієнтом 

поточної ліквідності, що дорівнює 2,0 (сума термінових зобов'язань не зростає). 

Вихідні дані: 
Поточні активи підприємства на кінець звітного періоду склали 5200 тис. грн. 

Короткострокові зобов'язання (поточні пасиви) — 3140тис.грн. 

V. Домашнє завдання  

Задача . 
На основі форм річної звітності, наведених у додатках, обчислити:  

 Коефіцієнт покриття 
 Коефіцієнт абсолютної ліквідності 
 Чистий обіговий капітал 
 Коефіцієнт автономії 
 Коефіцієнт фінансування 
 Коефіцієнт забезпеченості власними обіговим засобами 
 Коефіцієнт маневреності власного капіталу. 
 Коефіцієнт рентабельності активів 
 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу 
 Коефіцієнт рентабельності діяльності 
 Коефіцієнт рентабельності продукції 

Методичні вказівки 

Класифікація і порядок розрахунку основних показників оцінки 

фінансового стану підприємства. 

№ 

п/

п 

Показник Розрахунок Норматив

не 

значення 
Показники ліквідності підприємства 

1. Коефіцієнт 

покриття 
РПIV

РАII
К лз ..    

 

›1 
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2. Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності 
РПIV

рррф
К ла

)240.230.220.(1
..


    

 

›0 

3. Чистий 

обіговий 

капітал 

 

   IIIIВОК  

 

›0 

Показники фінансової стійкості (платоспроможності) підприємства 
1. Коефіцієнт 

автономії 
Баланс

РПI
Кав   

 

 0.5 

2. Коефіцієнт 

фінансуванн

я 
РПI

РПVРПIVРПIIIРПII
Кф


  

 

 1 

3. Коефіцієнт 

забезпечено

сті власними 

обіговим 

засобами 

РПIV

РПIVРАII
К заб


  

›0,1 

4. Коефіцієнт 

маневреност

і власного 

капіталу. 

РПI

РПIVРАII
К ман


  

›0 

Показники рентабельності  підприємства 
1. Коефіцієнт 

рентабельно

сті активів 
активіввартістьСередня

ЧП
Рак   

›0 

2. Коефіцієнт 

рентабельно

сті власного 

капіталу 

ВКвартітсьСередня

ЧП
Рок   

 

›0 

3. Коефіцієнт 

рентабельно

сті 

діяльності 

реалізаціївідВиручка

ЧП
Рд   

›0 

4. Коефіцієнт 

рентабельно

сті продукції 
продукціїізбутреалнаВитрати

продукціїреалізаціївідПрибуток
Рпр

.


 

›0 
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ДОДАТКИ ДО ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Додаток 1. 

                                                                                                        Додаток 

до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 

 

  Коди 
 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство ВАТ «Комбінат будіндустрії» за ЄДРПОУ 04012193 
Територія  за КОАТУУ 80361 
Форма власності  за КФВ 20 
Орган державного управління  за СПОДУ 06024 
Галузь  за ЗКГНГ 16170 
Вид економічної діяльності  за КВЕД 36.63.4 
Одиниця виміру, тис. грн. Контрольна сума  
Адреса   

 
БАЛАНС 

на       31.12        20  04_ р. 

 Форма № 1  Код за ДКУД 1801001 

Актив Код рядка 

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Необоротні активи     

Нематеріальні активи:    

залишкова вартість 010 3,7  

первісна вартість 011 41,1 41,1 

знос 012 (37,4) (41,1) 

Незавершене будівництво 020 1385,1 2265,5 

Основні засоби:    

залишкова вартість 030 20423,7 19769,6 

первісна вартість 031 57389,0 56696,2 

знос 032 (36965,3) (36926,6) 

Довгострокові фінансові інвестиції    

які обліковуються за методом участі в 
капіталі інших підприємств 

040 — — 

інші фінансові інвестиції 045 2,5 2,5 
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Актив Код рядка 

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

Довгострокова дебіторська заборгованість 050 — — 

Відстрочені податкові активи 060 — — 

Інші необоротні активи 070 — — 

Усього за розділом I 080 21815,0 22037,6 

II. Оборотні активи     

Запаси:    

виробничі запаси 100 2817,3 2817,3 

тварини на вирощуванні та відгодівлі 110 — — 

незавершене виробництво 120 654,8 548,8 

готова продукція 130 3777,4 2950,4 

товари 140 2813,1 1721,8 

Векселі одержані 150 0,3 0,3 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 

 
  

чиста реалізаційна вартість 160 1815,1 1371,0 

первісна вартість 161 1815,1 1371,0 

резерв сумнівних боргів 162 (—) (—) 

Дебіторська заборгованість за розрахунками:    

з бюджетом 170 — — 

за виданими авансами 180 — — 

з нарахованих доходів 190 — — 

із внутрішніх розрахунків 200 2,3 2,0 

Інша поточна дебіторська заборгованість 210 2108,2 2154,0 

Поточні фінансові інвестиції 220 1432,5 1432,5 

Грошові кошти та їх еквіваленти:    

в національній валюті 230 44,9 91,3 

в іноземній валюті 240 19,6 1,0 

Інші оборотні активи 250 229,6 3807,8 

Усього за розділом II 260 15715,1 16942,2 

III. Витрати майбутніх періодів 270 0,1 — 

Баланс 280 37530,2 38979,8 
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Пасив Код рядка 

На 
початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 

I. Власний капітал    

Статутний капітал 300 9284,3 9284,3 

Пайовий капітал 310 — — 

Додатковий вкладений капітал 320 — — 

Інший додатковий капітал 330 30263,6 30263,6 

Резервний капітал 340 — — 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 – 10983,6 – 11696,0 

Неоплачений капітал 360 (—) (—) 

Вилучений капітал 370 (—) (—) 

Усього за розділом I 380 28564,3 27851,9 

II. Забезпечення наступних витрат і платежів     

Забезпечення виплат персоналу 400 — — 

Інші забезпечення 410 — — 

Цільове фінансування 420 2,1 1,6 

Усього за розділом II 430 2,1 1,6 

III. Довгострокові зобов’язання     

Довгострокові кредити банків 440 — — 

Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 — — 

Відстрочені податкові зобов’язання 460 — — 

Інші довгострокові зобов’язання 470 — — 

Усього за розділом III 480 — — 

IV. Поточні зобов’язання    

Короткострокові кредити банків 500 1634,5 4121,1 

Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510 — — 

Векселі видані 520 280,0 280,0 

Кредиторська заборгованість за товари, ро-
боти, послуги 

530 5997,7 5320,0 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    
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з одержаних авансів 540 471,1 662,2 

з бюджетом 550 149,3 145,5 

з позабюджетних платежів 560 — — 

зі страхування 570 47,0 94,9 

з оплати праці 580 122,4 212,1 

з учасниками 590 — — 

із внутрішніх розрахунків 600 — — 

Інші поточні зобов’язання 610 261,8 250,5 

Усього за розділом IV 620 8963,8 11126,3 

V. Доходи майбутніх періодів 630 — — 

Баланс  640 37530,2 38979,8 

Керівник  ________________________ 

Головний бухгалтер _______________ 
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                                                               Додаток 2.              

                                                                                                    Додаток 

до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 3 

 
  Коди 

 Дата (рік, місяць, число)   01 

Підприємство  за ЄДРПОУ 04012193 

Територія  за КОАТУУ 80361 

Орган державного управління  за СПОДУ 06024 

Галузь  за ЗКГНГ 16170 

Вид економічної діяльності  за КВЕД 36.63.4 

Одиниця виміру, тис. грн. Контрольна сума  

 
 

Звіт  
про фінансові результати 

на       рік        20  04  р. 

 
Форма № 2      Код за ДКУД    1801003 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

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

010 30139,1 31367,8 

Податок на додану вартість 015 (3935,1) (4853,2) 

Акцизний збір 020 (—) (—) 

 025 — — 

Інші вирахування з доходу 030 (—) (—) 

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

035 26204,0 26514,6 

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

040 (24039,2) (21698,7) 

Валовий:     

прибуток 050 2164,8 4815,9 

збиток 055 (—) (—) 

Інші операційні доходи 060 192,7 1115,7 
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Адміністративні витрати 070 (1192,7) (4259,8) 

Витрати на збут 080 (752,2) (484,1) 

Інші операційні витрати 090 (1125,0) (797,6) 

Фінансові результати від 
операційної діяльності: 

   

прибуток 100 — 390,1 

збиток 105 (712,4) (—) 

Дохід від участі в капіталі 110 — — 

Інші фінансові доходи 120 — — 

Інші доходи 130 — — 

Фінансові витрати 140 (—) (—) 

Втрати від участі в капіталі 150 (—) (—) 

Інші витрати 160 (—) (—) 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності до оподаткування: 

   

прибуток 170 — 390,1 

збиток 175 (712,4) (—) 

Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 

180 (—) (—) 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 

   

прибуток 190 — 390,1 

збиток 195 (712,4) (—) 

Надзвичайні:    

доходи 200 — — 

витрати 205 (—) (—) 

Податки з надзвичайного прибутку 210 (—) (—) 

Чистий:    

прибуток 220 — 390,1 

збиток 225 (712,4) (   ) 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 12320,4 16822,7 
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Витрати на оплату праці 240 3178,7 3116,7 

Відрахування на соціальні заходи 250 1207,1 1187,7 

Амортизація 260 1110,7 1238,1 

Інші операційні витрати 270 1260,7 1759,6 

Разом 280 19077,6 24124,8 

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 
За попередній 

період 

1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 — — 

Скоригована середньорічна кількість 
простих акцій 

310 — — 

Чистий прибуток, що припадає на одну 
просту акцію 

320 — — 

Скоригований чистий прибуток, що 
припадає на одну просту акцію 

330 — — 

Дивіденди на одну просту акцію 340 — — 

Керівник  _________________________ 

Головний бухгалтер ________________ 
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         ПРОГРАМА СЕМЕСТРОВОГО ПОВТОРЕННЯ 

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.   

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. 
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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.  

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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