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Рецензія 

на пакет комплексних контрольних робіт 

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

для студентів 5 курсу галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»,  

спеціальності 073 – «Менеджмент»,  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Муніципальний 

менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування»  

ОС «Магістр» 
 

 Пакет комплексної контрольної роботи розроблено на основі робочої 

навчальної програми, яка складена у відповідності до освітньо-професійних 

стандартів нормативної дисципліни «Фінансовий менеджмент». 

Представлений пакет комплексної контрольної роботи за тематикою і 

обсягом питань повно і всебічно охоплює дисципліну, відповідає вимогам до 

знань та вмінь, які повинні бути засвоєні майбутнім фахівцем  зі спеціальності 

073 – «Менеджмент», ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування», 

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП 

«Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування» ОС «Магістр». 

 Завдання мають професійне спрямування, вимагають при виконанні від 

студентів комплексного застосування знань та вмінь, отриманих за весь термін 

вивчення дисципліни. 

 Комплексна контрольна робота має 25 варіантів, завдання яких 

рівнозначні за рівнем складності. Пакет завдань розроблено на принципах 

диференціації, інтеграції та уніфікації знань студентів з курсу. 

 До пакету комплексних контрольних робіт додаються обґрунтовані 

критерії оцінювання завдань, які розроблені на основі нормативів вищої школи 

з урахуванням якості та обсягу виконання завдання. 

У цілому пакет комплексних контрольних робіт відповідає вимогам 

державного стандарту вищої школи щодо підготовки фахівців зі спеціальностей 

073 – «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент організацій 

і адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-

адміністрування» освітнього ступеня «Магістр» і дозволяє провести об’єктивну 

перевірку знань студентів з навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент». 

 

Рецензент,  

кандидат економічних наук,  

 доцент кафедри «Облік і фінанси»                                 О.В. Онищенко 



Критерії оцінювання виконання завдань  

комплексної контрольної роботи   

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

для студентів 5 курсу галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»,  

спеціальності 073 – «Менеджмент»,  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Муніципальний 

менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування»  

ОС «Магістр» 

 
Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за 

стобальною системою. Основними критеріями оцінювання комплексної контрольної 

роботи є: повнота виконання завдань; правильність виконання завдань; здатність 

студента до творчого застосування набутих ним знань, умінь та навичок; 

здатність студента викладати матеріал на папері логічно, послідовно, з 

дотриманням вимог ЄСКД та ЄСТД. 

Оскільки ККР складається з двох завдань і задачі, доцільно результати 

виконання кожного з цих завдань оцінювати окремо, а потім на цій основі виводити 

підсумкову оцінку. Виходячи з вище сказаного, запропоновані такі критерії 

оцінювання ККР. 

1. При перевірці виконання комплексної контрольної роботи, за відповідь на 

кожне завдання білету виставляється диференційована оцінка згідно з 

наступними вимогами: 

Незадовільно (1-59 бали / F-FX) оцінюється робота, у якій студент не виконав 

завдання, не зміг викласти основні теоретичні положення і не має навичок їх 

практичного застосування. 

Оцінку задовільно (60-63 бали / E) одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, а у викладенні 

практичної частини допускає значні помилки. 

Оцінку задовільно (64-73 бали / D)одержує студент, який у трактуванні 

теоретичних положень припускається значних неточностей, у викладенні практичної 

частини допускає незначні помилки, не вміє самостійно аналізувати, узагальнювати, 

робити висновки. 

Оцінка добре (74-81 бали / С) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у роботі 

мають місце неточності. 

Оцінка добре (82-89 балів / В) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати, робити висновки та пропозиції, але у роботі 

відсутні елементи наукової новизни й оригінальності.  

Оцінка відмінно (90-100 балів / А) виставляється студенту тоді, коли він може 

самостійно аналізувати, узагальнювати та робити висновки, пропозиції мають 

елементи наукової новизни. 

2. Загальна оцінка за виконання комплексної контрольної роботи з 

дисципліни виставляється за стобальною системою як середнє арифметичне з 

оцінок за відповіді по кожному з завдань білету. 

 



Анотація 

пакету комплексної контрольної роботи 

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

для студентів 5 курсу галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»,  

спеціальності 073 – «Менеджмент»,  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування» спеціальності 

281 «Публічне управління та адміністрування» ОПП «Муніципальний 

менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування»  

ОС «Магістр» 
 

Контрольна робота призначення для визначення рівня залишкових знань 

студентів 5 курсу з дисципліни «Фінансовий менеджмент» галузі знань                

07 – «Управління та адміністрування», спеціальності 073 – «Менеджмент», 

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»;галузі знань 28 «Публічне 

управління та адміністрування» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування» ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-

адміністрування» ОС «Магістр». 

Робота підготовлена з метою виявлення рівня засвоєння навчального 

матеріалу, формування навичок практичного використання теоретичних знань, 

які дозволять студентам в подальшому освоювати інші дисципліни навчального 

плану їх професійного спрямування, а також використовувати набуті знання 

для кваліфікованого виконання завдань у майбутньому. Пакет контрольних 

робіт містить 25 варіантів. 

 Завдання кожного варіанту контрольної роботи включає: два теоретичних 

питання, розкриття яких потребує знань основних положень та концепцій 

фінансового менеджменту, а також особливостей їх застосування в практичній 

діяльності; практичну складову - задачу. У зв’язку з цим відповіді мають 

містити приклади застосовування програмного матеріалу дисципліни. 

Теоретичні завдання побудовані так, аби студент зміг продемонструвати не 

лише репродуктивну, а й творчу, розумову діяльність. Комплексна контрольна 

робота проводиться у письмовому вигляді. 

 Термін виконання комплексної контрольної роботи – дві академічні 

години. 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»  

спеціальності 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування»  

ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 1 

 

1. Опишіть основні складові фінансового менеджменту. Визначте цілі та задачі 

управління фінансами підприємства. 

2. Охарактеризуйте способи оцінки рівня фінансового ризику. 

3. Фірма купує деталі по 30 тис. умов. од. за одиницю, на рік потрібно 5000 

деталей, середня норма прибутку на капітал – 20%, витрати на зберігання однієї 

деталі – 1 тис. умов. од., витрати на організацію одного замовлення – 125 тис. 

умов. од. Визначити найвигідніший обсяг замовлення, враховуючи систему 

знижок, які надає постачальник: обсяг замовлення – від 0 до 500 од., ціна за 

одиницю – 30 тис. умов. од, від 500 до 1000 од., ціна за одиницю – 29,75 тис. 

умов. од, 1000 од. і більше – 29,00 тис. умов. од. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 5 від 05 грудня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»  

спеціальності 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування»  

ОС «Магістр» 

 

 

Варіант 2 

 

1. Охарактеризуйте основні функції та підфункції фінансового менеджера. 

2. Наведіть класифікацію фінансових ризиків. 

3. На початок роботи підприємства „Айстра” 01.01.2018 р. його капітал склав 

30000 гр. од., причому 25000 гр. од. лежать на розрахунковому рахунку в банку, 

а решта – у касі. 01.02.2018 р. підприємство купує товари на суму 1000 гр. од., 

причому 700 оплачує зразу, а 300 гр. од. через 90 днів. 01.03.2018 р. 

підприємство купує обладнання на суму 10000 гр. од., узявши кредит у банку. 

01.04.2018 р. підприємство продає товари вартістю 1000 гр. од. за 1500 гр. од., 

причому 500 гр. од. оплачено йому зразу, а 1000 гр. од. через 30 днів. Складіть 

баланс підприємства на кожну дату. 

 

 

 

Розглянуто на засіданні кафедри менеджменту 

протокол № 5 від 05 грудня 2018 р. 

 

Завідувач кафедри __________ проф., д.е.н. М. М. Хоменко 

 

 



КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»  

спеціальності 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування»  

ОС «Магістр» 

 

 

Варіант 3 

 

1. Опишіть процес організації фінансової роботи на підприємстві. 

2. Наведіть визначення постійної та сезонної потреби в оборотних коштах 

методом прямого розрахунку та методом розрахунку операційного циклу. 

3. Складіть звіт про фінансові результати за 3 місяці за даними, поданими 

нижче. Підприємець для ведення свого бізнесу: 

а) орендував автомобіль за 1000 гр. од. в місяць. Витрати на експлуатацію 

автомобіля становлять 300 гр. од. у місяць; 

б) найняв помічника з окладом 500 гр. од. у місяць; 

в) узяв кредит у банку 2000 гр. од., виплата процентів за кредит становить              

150 гр. од. у місяць; 

г) за три місяці підприємець реалізував товарів на суму 30 000 гр. од.; 

д) вартість товарів, куплених для перепродажу, становить 12000 гр. од.; 

е) витрати на телефон і пошту становлять 150 гр. од. за три місяці.  
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ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з дисципліни «Фінансовий менеджмент» 

 

для студентів галузі знань 07 – «Управління та адміністрування»  

спеціальності 073 – «Менеджмент»  

ОПП «Менеджмент організацій і адміністрування»; 

галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування»  

спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування»  

ОПП «Муніципальний менеджмент», ОПП «Бізнес-адміністрування»  

ОС «Магістр» 

 

 

 

Варіант 4 

 

1. Опишіть порядок розподілу функцій фінансового менеджменту в корпорації. 

2. Наведіть визначення постійної та сезонної потреби в оборотних коштах 

розрахунково-аналітичним та спрощеним методами. 

3. Зробити аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансових звітів 

(в тис. гр. од.), використовуючи основні коефіцієнти ліквідності і коефіцієнти 

управління активами.  
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Варіант 5 

 

1. Дайте характеристику складу і змісту фінансової звітності, балансу та звіту 

про фінансові результати підприємства. 

2. Проаналізуйте політику фінансування оборотних коштів. 

3. Зробити аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансових звітів 

(в тис. гр. од.), використовуючи основні коефіцієнти управління активами і 

коефіцієнти прибутковості.  
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Варіант 6 

 

1. Дайте характеристику управлінського обліку як джерела інформації про 

результати діяльності підприємства. 

2. Визначте напрямки ефективного управління запасами. 

3. Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на 

виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують такі 

надходження коштів: 

рік Надходження за рахунок економії на витратах, грн. 

1 10000 

2 20000 

3 30000 

4 20000 

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів, гр. од. : 

- вартість придбання нового обладнання 35000; 

- вартість встановлення обладнання 5000; 

- кошти від реалізації старого обладнання (за вирахування податків) 5000. 

Додаткові витрати, пов’язанні з капіталовкладеннями, становлять 12%. 

Визначить, чи доцільні капіталовкладення для підприємства, використовуючи 

метод теперішньої вартості.    
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Варіант 7 

 

1. Наведіть приклади зовнішньої інформації, що використовується в 

фінансовому менеджменті. 

2. Опишіть порядок управління дебіторською заборгованістю. 

3. Підприємство взяло кредит 250000 грн на 5 років під 10% річних. Процент 

за кредит нараховано 1 раз у рік протягом 5 років, і підприємство не 

зобов’язане сплачувати основну суму боргу та проценти до завершення 

п’ятирічного періоду. Скільки заплатить підприємство в кінці 5-річного 

періоду? 
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Варіант 8 
 

1. Охарактеризуйте прийоми, які використовуються для аналізу фінансової 

звітності. 

2. Дайте характеристику видів інвестицій. Опишіть інвестиційні операції та 

зміна вартості грошей у часі. 

3. Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, 

характеризується такими даними: 

Ціна виробу 50 грн. 

Кількість проданих виробів 1 100 шт. 

Сумарні витрати на виготовлення продукції 40 000 грн. 

У тому числі:  

Сировина і матеріали 13 000 грн. 

Машини і механізми 8 000 грн. 

Заробітна платня робітників 10 000 грн. 

Транспортні витрати 4 500 грн. 

Розрахуйте: 

1. величину змінних витрат; величину умовно-постійних витрат; зміну 

величини умовно-постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва: 

обсяг виробництва скоротився на 15%; обсяг виробництва виріс на 12%; зміну 

величини прибутку при зміні обсягів виробництва.  
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Варіант 9 

 

1. Проаналізуйте основні фінансові коефіцієнти. 

2. Опишіть порядок обліку інфляції в інвестиційних операціях. 

3. Фірма пропонує на ринку один вид продукції. Розрахунки дозволяють 

орієнтуватись на такі показники: ціна одиниці продукції коливається в межах 

від 45,0 до 55,0 гр. од. за одиницю. Змінні витрати на 1 виріб – 25,0 гр. од., 

умовно-постійні витрати – 2000 гр. од. на рік. 

Визначити: 1. Точку беззбитковості виробництва. 2. Обсяг виробництва, при 

якому фірма отримає прибуток 1000,0 гр. од. и обсяг виробництва, при якому 

фірма отримає прибуток 3000,0 гр. од. 
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Варіант 10 

 

1. Наведіть методи оцінки фінансового стану підприємства. 

2. Опишіть процес управління реальними інвестиціями. 

3. Фірма купує деталі по 30 гр. од. за одиницю, на рік потрібно 5000 деталей, 

середня норма прибутку на капітал – 20%, витрати на зберігання однієї деталі – 

1 гр. од., витрати на організацію одного замовлення – 125 гр. од. Визначити 

найвигідніший обсяг замовлення, враховуючи систему знижок, які надає 

постачальник: обсяг замовлення, од. – від 0 до 500, ціна за одиницю – 30 гр. од., 

від 500 до 1000, ціна за одиницю – 29,75 гр. од., 1000 і більше – 29,00 гр. од. 
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Варіант 11 

 

1. Визначте задачі, об’єкти та методи внутрішньофірмового фінансового 

планування. 

2. Опишіть порядок оцінки вартості капіталу, що залучається із різних джерел. 

3. На початок роботи підприємства „Айстра” 01.01.2018 р. його капітал склав 

30000 гр. од., причому 25000 лежать на розрахунковому рахунку в банку, а 

решта – у касі. 01.02.2018 р. підприємство купує товари на суму 1000 гр. од., 

причому 700 оплачує зразу, а 300 гр. од. через 90 днів. 01.03.2018 р. 

підприємство купує обладнання на суму 10000 гр. од., узявши кредит у банку. 

01.04.2018 р. підприємство продає товари вартістю 1000 гр. од. за 1500 гр. од., 

причому 500 гр. од. оплачено йому зразу, а 1000 гр. од. через 30 днів. Складіть 

баланс підприємства на кожну дату.  
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Варіант 12 

 

1. Опишіть методи визначення планового прибутку. 

2. Дайте характеристику методів нарахування і виплати дивідендів. 

3. Складіть звіт про фінансові результати за 3 місяці за даними, поданими 

нижче. Підприємець для ведення свого бізнесу: 

а) орендував автомобіль за 1000 гр. од. в місяць. Витрати на експлуатацію 

автомобіля становлять 300 гр. од. у місяць; 

б) найняв помічника з окладом 500 гр. од. у місяць; 

в) узяв кредит у банку 2000 грн., виплата процентів за кредит становить          

150 гр. од. у місяць; 

г) за три місяці підприємець реалізував товарів на суму 30 000 гр. од.; 

д) вартість товарів, куплених для перепродажу, становить 12000 гр. од.; 

е) витрати на телефон і пошту становлять 150 гр. од. за три місяці.   
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Варіант 13 

 

1. Перелічіть етапи внутрішньофірмового фінансового планування. 

2. Проаналізуйте процес вибору дивідендної політики. 

3. Зробити аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансових звітів 

(в тис. гр. од.), використовуючи основні коефіцієнти ліквідності і коефіцієнти 

управління активами.  
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Варіант 14 

 

1. Опишіть порядок використання операційного аналізу в управлінні 

формуванням прибутку. Дайте характеристику змінних та умовно-постійних 

витрат. 

2. Охарактеризуйте способи оцінки рівня фінансового ризику. 

3. Зробити аналіз фінансового стану підприємства за даними фінансових звітів 

(в тис. гр. од.), використовуючи основні коефіцієнти управління активами і 

коефіцієнти прибутковості.  
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Варіант 15 

 

1. Опишіть порядок визначення «порогу рентабельності». 

2. Наведіть класифікацію фінансових ризиків. 

3. Підприємство оновлює обладнання для зменшення поточних витрат на 

виготовлення продукції. Протягом майбутніх 4-х років очікують такі 

надходження коштів: 

рік Надходження за рахунок економії на витратах, грн. 

 

1 10000 

2 20000 

3 30000 

4 20000 

Початкові капіталовкладення складаються з таких елементів, гр. од.: 

- вартість придбання нового обладнання 35000; 

- вартість встановлення обладнання 5000; 

- кошти від реалізації старого обладнання (за вирахування податків) 5000. 

Додаткові витрати, пов’язанні з капіталовкладеннями, становлять 12%. 

Визначить, чи доцільні капіталовкладення для підприємства, використовуючи 

метод теперішньої вартості.    
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Варіант 16 

1. Надайте характеристику поняття «маржинальний дохід». 

2. Опишіть процес управління дебіторською заборгованістю. 

3. Підприємство взяло кредит 250000 гр. од. на 5 років під 10% річних. Процент 

за кредит нараховано 1 раз у рік протягом 5 років, і підприємство не 

зобов’язане сплачувати основну суму боргу та проценти до завершення 

п’ятирічного періоду. Скільки заплатить підприємство в кінці 5-річного 

періоду? 
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Варіант 17 
 

1. Опишіть порядок визначення базової ціни і розробка напрямів цінової 

політики. 

2. Опишіть види інвестицій. Дайте характеристику інвестиційних операцій та 

зміни вартості грошей у часі. 

3. Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, 

характеризується такими даними: 

Ціна виробу 50 гр. од. 

Кількість проданих виробів 1 100 шт. 

Сумарні витрати на виготовлення продукції 40 000 гр. од. 

У тому числі:  

Сировина і матеріали 13 000 гр. од. 

Машини і механізми 8 000 гр. од. 

Заробітна платня робітників 10 000 гр. од. 

Транспортні витрати 4 500 гр. од. 

Розрахуйте: 

- величину змінних витрат; - величину умовно-постійних витрат; зміну 

величини умовно-постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва: 

обсяг виробництва скоротився на 15%; обсяг виробництва виріс на 12%; 

- зміну величини прибутку при зміні обсягів виробництва. 
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Варіант 18 

 

1. Проаналізуйте основні фінансові коефіцієнти. 

2. Опишіть порядок обліку інфляції в інвестиційних операціях. 

3. Фірма пропонує на ринку один вид продукції. Розрахунки дозволяють 

орієнтуватись на такі показники: ціна одиниці продукції коливається в межах 

від 45,0 до 55,0 гр. од. за одиницю. Змінні витрати на 1 виріб – 25,0 гр. од., 

умовно-постійні витрати – 2000 гр. од. на рік.  

Визначити: точку беззбитковості виробництва, обсяг виробництва, при 

якому фірма отримає прибуток 1000,0 гр. од. и обсяг виробництва, при якому 

фірма отримає прибуток 3000,0 гр. од. 
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Варіант 19 

 

1. Охарактеризуйте методи оцінки фінансового стану підприємства. 

2. Опишіть процес управління реальними інвестиціями. 

3. Фірма купує деталі по 30 гр. од. за одиницю, на рік потрібно 5000 деталей, 

середня норма прибутку на капітал – 20%, витрати на зберігання однієї деталі – 

1 гр. од., витрати на організацію одного замовлення – 125 гр. од. Визначити 

найвигідніший обсяг замовлення, враховуючи систему знижок, які надає 

постачальник: обсяг замовлення, од. – від 0 до 500, ціна за одиницю – 30 гр. од., 

від 500 до 1000, ціна за одиницю – 29,75 гр. од., 1000 і більше – 29,00 гр. од.  
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Варіант 20 

 

1. Дайте характеристику задач, об’єктів та методів внутрішньофірмового 

фінансового планування. 

2. Наведіть методи оцінки вартості капіталу, що залучається із різних джерел. 

3. На початок роботи підприємства „Астра” 01.01.2018 р. його капітал склав 

30000 гр. од., причому 25000 лежать на розрахунковому рахунку в банку, а 

решта – у касі. 01.02.2018 р. підприємство купує товари на суму 1000 гр. од., 

причому 700 оплачує зразу, а 300 гр. од. через 90 днів. 01.03.2018 р. 

підприємство купує обладнання на суму 10000 гр. од., узявши кредит у банку. 

01.04.2018 р. підприємство продає товари вартістю 1000 гр. од. за 1500 гр. од., 

причому 500 гр. од. оплачено йому зразу, а 1000 гр. од. через 30 днів. Складіть 

баланс підприємства на кожну дату.    
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Варіант 21 

 

1. Опишіть методи визначення планового прибутку. 

2. Надайте характеристику методів нарахування і виплати дивідендів. 

3. Складіть звіт про фінансові результати за 3 місяці за даними, поданими 

нижче. Підприємець для ведення свого бізнесу: 

а) орендував автомобіль за 1000 гр. од. в місяць. Витрати на експлуатацію 

автомобіля становлять 300 гр. од. у місяць; 

б) найняв помічника з окладом 500 гр. од. у місяць; 

в) узяв кредит у банку 2000 гр. од., виплата процентів за кредит становить           

150 гр. од. у місяць; 

г) за три місяці підприємець реалізував товарів на суму 30 000 гр. од.; 

д) вартість товарів, куплених для перепродажу, становить 12000 гр. од.; 

е) витрати на телефон і пошту становлять 150 гр. од. за три місяці. 
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Варіант 22 

 

1. Опишіть прийоми, які використовуються для аналізу фінансової звітності. 

2. Надайте характеристику видів інвестицій. Охарактеризуйте інвестиційні 

операції та зміну вартості грошей у часі. 

3. Діяльність підприємства, спрямована на виготовлення виробів А, 

характеризується такими даними: 

Ціна виробу 50 гр. од. 

Кількість проданих виробів 1 100 шт. 

Сумарні витрати на виготовлення продукції 40 000 гр. од. 

У тому числі:  

Сировина і матеріали 13 000 гр. од. 

Машини і механізми 8 000 гр. од. 

Заробітна платня робітників 10 000 гр. од. 

Транспортні витрати 4 500 гр. од. 

Розрахуйте: 

 величину змінних витрат;  величину умовно-постійних витрат; зміну величини 

умовно-постійних та змінних витрат при зміні обсягів виробництва: 

обсяг виробництва скоротився на 15%; обсяг виробництва виріс на 12%;  зміну 

величини прибутку при зміні обсягів виробництва. 
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Варіант 23 

 

1. Опишіть порядок проведення аналізу основних фінансових коефіцієнтів. 

2. Наведіть особливості обліку інфляції в інвестиційних операціях. 

3. Фірма пропонує на ринку один вид продукції. Розрахунки дозволяють 

орієнтуватись на такі показники: ціна одиниці продукції коливається в межах 

від 45,0 до 55,0 гр. од. за одиницю. Змінні витрати на 1 виріб – 25,0 гр. од., 

умовно-постійні витрати – 2000 гр. од. на рік. 

Визначити: 1. Точку беззбитковості виробництва. 2. Обсяг виробництва, при 

якому фірма отримає прибуток 1000,0 гр. од. і обсяг виробництва, при якому 

фірма отримає прибуток 3000,0 гр. од.  
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Варіант 24 

 

1. Наведіть класифікацію методів оцінки фінансового стану підприємства. 

2. Опишіть процес управління реальними інвестиціями. 

3. Фірма купує деталі по 30 гр. од. за одиницю, на рік потрібно 5000 деталей, 

середня норма прибутку на капітал – 20%, витрати на зберігання однієї деталі – 

1 гр. од., витрати на організацію одного замовлення – 125 гр. од. Визначити 

найвигідніший обсяг замовлення, враховуючи систему знижок, які надає 

постачальник: обсяг замовлення, од. – від 0 до 500, ціна за одиницю –                

30 гр. од.., від 500 до 1000, ціна за одиницю – 29,75 гр. од., 1000 і більше –      

29,00 гр. од. 
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Варіант 25 

 

1. Наведіть задачі, об’єкти та методи внутрішньофірмового фінансового 

планування. 

2. Опишіть процес оцінки вартості капіталу, що залучається із різних джерел. 

3. На початок роботи підприємства „Астра” 01.01.2018 р. його капітал склав 

30000 грн., причому 25000 лежать на розрахунковому рахунку в банку, а решта 

– у касі. 01.02.2018 р. підприємство купує товари на суму 1000 гр. од., причому 

700 оплачує зразу, а 300 гр. од. через 90 днів. 01.03.2018 р. підприємство купує 

обладнання на суму 10000 гр. од., узявши кредит у банку. 01.04.2018 р. 

підприємство продає товари вартістю 1000 гр. од. за 1500 гр. од., причому           

500 гр. од. оплачено йому зразу, а 1000 гр. од. через 30 днів. Складіть баланс 

підприємства на кожну дату.  
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