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Перелік допоміжних матеріалів:  фінансова звітність підприємств, нормативні акти 

  

  

Перелік тем для підготовки до тестування: 

  
Тема 1. Сутність і організація фінансів підприємств та організацій 

Сутність фінансів підприємств та організацій та їх роль у фінансових відносинах суспільства. Функції 

і механізм управління фінансами підприємств. Стратегічні і тактичні цілі управління фінансами 

підприємств. Фінансові інструменти і фінансові методи. Принципи побудови фінансової системи 

підприємств та організацій. Завдання організації фінансів підприємств та зміст фінансової роботи 

підприємства. Основні напрями фінансової роботи на підприємстві. Фінансова звітність підприємств та 

вимоги до її складання. Основні напрями і форми державного регулювання фінансової системи підприємств. 

Проблеми і заходи удосконалення фінансової роботи на підприємствах. 

Тема 2. Фінансові ресурси (капітал) підприємств та організацій 

Фінансові ресурси підприємств (організацій) та джерела їх формування. Критерії оптимізації 

співвідношення власного і позичкового капіталу. Ефект фінансового важеля. Порядок відображення активів 

та джерел їх формування в Балансі підприємства. Склад і характеристика основних розділів і статей 

Балансу. Галузеві особливості структури капіталу підприємств. 

Власний капітал підприємств та організацій. Функції і форми власного капіталу підприємств. 

Складові власного капіталу за Балансом підприємства. Структура звітності про власний капітал. 

Формування статутного капіталу на підприємствах різних організаційно-правових форм. Організаційно-

правові аспекти емісії корпоративних прав відкритими акціонерними товариствами. 

Тема 3. Грошові розрахунки і грошовий оборот на підприємствах 
Безготівкові розрахунки та їх організація.. Принципи, основні форми, сфера застосування 

безготівкових розрахунків. Платіжні доручення, платіжні вимоги-доручення. Чекова форма розрахунків. 

Акредитивна форма розрахунків. Вексельна форма розрахунків, види векселів, вексельний обіг. Банківські 

платіжні картки та сфера їх застосування на підприємствах.  Переваги і недоліки застосування різних форм 

безготівкових розрахунків. Розрахунково-платіжна дисципліна та санкції за її порушення. 

Види банківських рахунків та порядок їх відкриття. 

Готівкові розрахунки та їх організація. Обмеження готівкових розрахунків. Касова дисципліна на 

підприємствах.  

Управління рухом грошових коштів. Принципи і порядок оцінки та складання звітності щодо руху 

грошових коштів (грошових надходжень і видатків). Класифікація грошових потоків за видами діяльності.  

Тема 4. Доходи і витрати підприємств та організацій 
Загальні принципи оцінки доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат за видами діяльності. 

Принципи визнання дати виникнення доходів і витрат. Особливості оцінки доходів і витрат від фінансової 

та іншої діяльності підприємства. Принципи оцінки доходів (витрат) при безоплатній передачі активів і 

бартерних операціях. Доходи (втрати) від участі в капіталі інших підприємств. 

Операційні доходи. Доходи від реалізації продукції (послуг, робіт) та особливості їх оцінки. Чистий 

дохід від реалізації. Інші операційні доходи. 

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


Операційні витрати та їх класифікація. Економічні елементи операційних витрат. Класифікація 

операційних витрат за порядком віднесення витрат на собівартість продукції (робіт, послуг). Витрати на 

збут. Адміністративні витрати. Інші операційні витрати. 

Методи управління витратами і закономірності цінової політики підприємств з урахуванням 

ринкового середовища. Особливості галузевої структури операційних витрат. Резерви раціоналізації 

поточних витрат підприємства. 

Тема 5. Формування і розподіл прибутку підприємств та організацій 
Порядок оцінки фінансових результатів діяльності підприємств (прибутків, збитків). Валовий 

прибуток. Фінансовий результат від операційної діяльності. Фінансовий результат від фінансової та іншої 
діяльності. Фінансовий результат від звичайної діяльності. Чистий прибуток.  

Порядок розподілу і основні напрямки використання чистого прибутку підприємств та організацій. 

Формування резервного капіталу. Тезаврація прибутку. Виплата дивідендів та дивідендна політика 

підприємств. Вплив дивідендної політики акціонерного товариства на ринкову вартість акцій Прибутковість 

підприємств в Україні – сучасний стан та перспективи її підвищення. 

Тема 6. Оподаткування підприємств та організацій 

Система оподаткування підприємств та організацій, її принципові засади та основні види податків і 

зборів. Загальнодержавні і місцеві податки і збори. Прямі і непрямі податки. Мито та акцизний податок – 

особливості  нарахування та стягнення. Платежі за використання природних ресурсів. Регулювальна 

функція податків. Санкції за порушення підприємствами податкового законодавства.  

Податок на додану вартість. Порядок нарахування. Ставки оподаткування. Платники податку. 

Операції, що оподатковуються і не оподатковуються ПДВ. Податкові зобов’язання платника податку на 

додану вартість, податковий кредит.  

Оподаткування прибутку. Особливості визначення прибутку як об’єкта оподаткування. Особливості 

оподаткування дивідендів. Спрощені системи оподаткування. 

Тема 7. Фінансове забезпечення формування необоротних активів 

Необоротні активи, їх склад  та порядок балансової оцінки основних засобів, нематеріальних активів, 

фінансових інвестицій. Порядок і методи нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів. Прямолінійний метод амортизації. Метод зменшення 

залишкової вартості. Метод прискореного зменшення залишкової вартості. Кумулятивний метод 

амортизації. Виробничий метод амортизації.  Оренда і лізинг як форми залучення основних засобів. 

Операційна і фінансова оренда. Склад орендних (лізингових) платежів. Відображення у фінансовій звітності 

активів, зобов’язань, доходів і витрат по орендним операціям. Порівняльний аналіз операційної і фінансової 

оренди (лізингу) основних засобів. 

Інвестування у розширене відтворення необоротних активів. Фінансові джерела інвестицій в 

необоротні активи. Оцінка ефективності довгострокових інвестицій  в основні засоби та довгострокові цінні 

папери (акції, облігації). 

Тема 8. Фінансові аспекти формування та руху оборотних активів 

Оборотні активи та порядок їх оцінки. Класифікація, джерела фінансування, принципи вартісної 

оцінки. Оцінка ефективності використання оборотних активів. Принципи оцінки ліквідності активів. 

Грошова оцінка запасів та їх вибуття. 

Фінансові аспекти управління запасами. Економічне значення та порядок нормування оборотних 

засобів в запасах.  Вартісні  оцінки вибуття запасів. Шляхи оптимізації товарно-матеріальних запасів. 

Дебіторська заборгованість та її класифікація. Способи урегулювання простроченої дебіторської 

заборгованості. Порядок формування резерву сумнівних боргів. Основні напрями аналізу і оптимізації 

планування дебіторської заборгованості. Факторинг в системі управління дебіторською заборгованістю.  

Тема 9. Кредитування підприємств та організацій 

Сутність кредитування підприємств та класифікація кредитів. Комерційний кредит. Банківський 

кредит. Кредит під боргові цінні папери.  

Принципи і види банківського кредитування. Принципи банківського кредитування та форми їх 

реалізації. Строковий кредит і кредитні лінії. Обґрунтування ефективних виборів договірних умов 

банківського кредитування.  

Банківські послуги кредитно-гарантійного характеру.  

Лізинговий кредит та особливості обліку і оподаткування лізингових операцій..  

Корпоративні облігації та облігаційне кредитування. Принципи і умови облігаційного кредитування. 

Емісія корпоративних облігацій та  оптимізація умов їх розміщення. 

Оцінка ефективності залучення довгострокових кредитних ресурсів. 



 Методи оцінки кредитоспроможності підприємства. 

Тема 10. Фінансовий аналіз на підприємствах 

Інформаційне забезпечення зовнішнього і внутрішнього фінансового аналізу. 

Аналіз фінансової результативності і ділової активності. Аналіз прибутковості капіталу і активів. 

Аналіз оборотності активів та прибутковості оборотів. Сash-flow аналіз та маржинальний аналіз фінансових 

результатів діяльності. 

Аналіз фінансового стану. Аналіз платоспроможності. Аналіз структури капіталу та фінансової 

незалежності підприємства. Аналіз ліквідності балансу. 

Тема 11. Фінансове планування на підприємствах 

Завдання і форми фінансового планування на підприємстві. Стратегічне фінансове планування. 

Поточне фінансове планування. Оперативне фінансове планування.  

Фінансові аспекти у плануванні виробничого і комерційного розвитку. Фінансові показники в бізнес-

планах підприємств. Метод точки беззбитковості. Методи оцінки ризику в бізнес-планах. 

Вимоги до фінансового планування на підприємствах державної форми власності і  товариствах з 

часткою державної власності більше 50%. 

Тема 12. Фінансова санація і банкрутство підприємств та організацій 

Фінансова криза, неплатоспроможність і банкрутство. Фактори фінансової кризи на підприємстві. 

Методи оцінки ймовірності банкрутства. Неплатоспроможність і порушення справи про банкрутство. 

Критерії оцінки стадій неплатоспроможності. Основні етапи процедури банкрутства. Порядок задоволення 

претензій кредиторів у ліквідаційній процедурі підприємства-банкрута. 

Мета та порядок проведення санації підприємств та організацій. Класична модель фінансової санації. 

План фінансової санації. Заходи фінансової санації. 

Види,  форми і способи фінансової санації.  Автономна і гетерономна санація. Чиста санація і санація 

залученням додаткового капіталу. Форми участі власників і кредиторів у санації. Санаційна 

реструктуризація активів і зобов’язань Санація шляхом організаційної реструктуризації. 

  

Приклади тестів: 
 

Поточні зобов’язання і забезпечення повинні бути погашені протягом:  

a. 2 роки від дати балансу 

b. Можна не погашати 
c. 1 рік від дати балансу 

d. 3 роки від дати балансу 

 

Санація підприємства — це... 
a. надання підприємству зовнішньої фінансової допомоги 

b. задоволення вимог кредиторів і виконання зобов’язань перед бюджетом 

c. сукупність усіх заходів, які здатні привести підприємство до фінансового оздоровлення 

d. система заходів фінансового характеру 

 

             

 

 

 Екзаменатор                                                  Людмила ВАСЕЧКО 

 

Завідувачка кафедри                           Ольга СОСНОВСЬКА 


