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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Сутність фінансів підприємств. Функції та місце фінансів підприємств в 

структурі фінансової системи держави. 

2. Зміст. Завдання та методи фінансового планування 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити суму податку на прибуток за наступними даними: 

Доходи від реалізації продукції: 200 тис.грн.; 

Доходи від операцій з цінними паперами: 50 тис.грн.; 

Доходи від здійснення операцій лізингу: 34 тис.грн.; 

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з 

метою уникнення подвійного оподаткування: 35 тис.грн.; 

Валові витрати: 100 тис.грн.; 

Амортизаційні відрахування: 34 тис.грн.; Ставка податку: 25% 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Характеристика основних джерел формування фінансових ресурсів 

підприємства.  

2. Сутність основних засобів та їх відтворення. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати 

в бюджет, суму ПДВ, виручку від реалізації товару з ПДВ та рентабельність за 

такими даними: 

- собівартість товару: 160 грн.; 

- прибуток: 20 грн.; 

- ставка акцизного збору: 10%;  

- ставка ПДВ: 20%. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Фінансові джерела формування оборотних коштів  

2. Функції, задачі та об’єкти фінансової роботи на підприємствах 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

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

має сплатити підприємство до бюджету за такими даними: 

- витрати на сировину та матеріали (з ПДВ): 520 тис. грн.; 

- інші витрати на виробництво продукції: 320 тис.грн. 

- рентабельність виробництва: 10%; 

- ставка ПДВ: 20%. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Аналіз і оцінка стану ліквідності та структури капіталу 

2. Класифікація кредитів, що надаються на підприємствам  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 
Згідно з оперативним фінансовим планом у поточному кварталі підприємство прогнозує такі 

надходження та витрати: 

1) чистий дохід від реалізації – 1200 тис. грн. 

2) дохід від операційних курсових різниць – 10 тис. грн. 

3) дохід від фінансового лізингу – 7 тис. грн.. 

4) відсотковий дохід – 15тис.грн 

5) приріст нормативу оборотних коштів – 18тис.грн 

6) погашення заборгованості перед бюджетом – 185 тис. грн. 

7) виплати заробітної плати – 240 тис. грн. 

8) погашення заборгованості перед державними цільовими фондами – 89тис.грн 

9)придбання сировини та матеріалів у обсягах, необхідних для безперервної діяльності протягом 

року – 250 тис. грн. 

10) погашення кредиторської заборгованості – 300 тис. грн. 

11) поповнення статутного фонду підприємства – 250 тис. грн. 

Визначити суму кредиту, яку банк надасть підприємству та суму відсоткових платежів, якщо банк 

погодиться надати кредит під 25% річних. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Характеристика грошових надходжень та грошових потоків підприємств 

2. Зміст, завдання та методи фінансового планування  

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Розрахувати ліміт залишку каси підприємства на основі показників діяльності 

за останні три місяці відповідно таблиці: 

№з/п                  Показники  місяці  

травень червень липень 

   1  Виручка,грн. 17500 16800 19070 

 Зокрема готівкова виручка 9600 8563 9789 

   2 Виплачено готівкою , грн. 4560 3254 3884 

   3 Кількість  робочих днів 17 21 22 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Аналіз і оцінка стану ліквідності та структури капіталу 

2. Класифікація кредитів, що надаються на підприємствам  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

На основі даних у таблиці визначте, чи буде віднесено підприємство до категорії 

малих. 
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№ 

з/п 

Показники Квартали 

1 Чисельність шатних працівників (осіб) 1 2 3 4 

2 Чисельність працівників, які працюють за 

сумісництвом (осіб) 

23 

29 

26 

25 

27 

25 

26 

15 

3 Валовий дохід від реалізації продукції (тис. 

грн.) 

1256 2284 3065 2287 

4 Курс євро, грн… 7,48 7,49 7,42 7,41 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Функції фінансів 

2. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад і 

особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Статутний фонд ВАТ «Пролісок» становить 650 тис. грн.. Серед акцій прості 

та 10% привілейованих акцій з фіксованою дохідністю 25% РІЧНИХ. Номінальна 

ціна акції – 50 грн. За результатами роботи за рік підприємство отримало чистий 

прибуток у розмірі 20 тис. грн.. На загальних зборах акціонерів було вирішено 100% 

прибутку спрямувати на виплату дивідендів. Визначте розмір дивідендів на кожну 

акцію. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Фінансова система держави та ії структура 

2. Фінансовий контроль та його види 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Статутний капітал акціонерного товариства складає 100 тис.  грн. випущено і 

реалізовано акцій 5000 шт., у тому числі звичайних 4200 шт., решта – привілейовані. 

За привілейованими акціями фіксована ставка дивідендів затверджена у розмірі 25%. 

Загальна сума прибутку від усіх видів діяльності за рік дорівнює 36000 грн. Сума 

податку на прибуток, сплачена за звітний рік, складає 9000 грн., податку на додану 

вартість - 3000 грн. Акціонерне товариство вирішило спрямувати на виплату 

дивідендів 56% прибутку, що залишився в його розпорядженні. Необхідно 

розрахувати суму дивідендів на кожну привілейовану та звичайну акцію 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення.  

2. Непрямі податки, які сплачують підприємства 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 
Визначити суму коштів на поточному рахунку підприємства на кінець періоду, якщо: 

1. сума виручки від реалізації продукції за звітний період – 48750 грн.; 

2. перераховано за сировину і матеріали – 31375 грн.; 

3. отримано імпортні товари – 16870 грн.; 

4. оплачено митні послуги – 985 грн.; 

5. ПДВ, сплачений за товари при перетині митного кордону – 3545 грн.; 

6. виплачено заробітну плату – 460 грн.; 

7. депоновано заробітну плату – 525 грн.; 

8. перераховано обов`язкові платежі до бюджету – 1817 грн.; 

9. аудиторською   формою  надано послуги -5000грн., перераховано за спожиті  

послуги - 4500 грн.; 

10. сплачено податки-4700 грн.; 

11. оплачено послуги банку -1180.; 

12. кошти на поточному рахунку на початок звітного періоду – 2565 грн.; 

13. отримано орендну плату за здане в оренду приміщення – 2500. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Розподіл прибутку підприємства. Використання чистого прибутку 

2. Фінансова стратегія підприємств 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити суму, яку буде сплачено власнику векселя, якщо: 

1. Вексель на суму 48600грн. взято до обліку комерційним банком  01.04. поточного 

року. 

2. Термін погашення векселя – не раніше 31.05. поточного року; 

3. Процентна ставка банку за  врахуванням векселів - 18%. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Принципи організації розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями. 

2. Умови та порядок отримання банківського  кредиту.  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Вартість залишків готової продукції на початок планового року (вхідні 

залишки) складає 160 тис. грн., вартість залишків готової продукції, що переходять на 

кінець за планового року (вихідні залишки) 140 тис. грн., вартість товарного випуску 

продукції в за плановому році – 66822,8 тис. грн. 

Визначити обсяг виручки від продажу продукції в за плановому році. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Вексельна форма розрахунків.  

2. Державне кредитування підприємств 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Фінансовому менеджеру підприємства необхідно запропонувати 

найприбутковіший варіант використання протягом року вільних грошових коштів. 

Вільні грошові кошти у розмірі 7,5 тис. дол. 

Перший варіант передбачає купівлю акцій компанії «Міжторг» (20,55 

дивідентів річних); другий – купівлю і продаж протягом року 5 тис. т. товару для 

продажу його по 4.9 дол. за т. ( у тому числі 2,95 дол. – затрати на реалізацію); третій 

– купівля офісу площею 30 м
2
 для здачі його в оренду по 30 дол. за м

2 
в місяць (5 дол. 

йдуть на покриття комунальних витрат); четвертий варіант – розмістити ці кошти на 

депозитному рахунку банку під 22% річних. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 13 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

3. Зміст, структура, характеристика   та призначення непрямих податків. 

4. Сутність фінансів підприємств, їх функції і основи організації 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Здійсніть класифікацію доходів підприємства і визначте суму іншого 

операційного доходу, якщо: 

a. Дохід від реалізації готової продукції – 200000 грн.; 

b. Дохід від реалізації основних засобів – 50000 грн.; 

c. Дохід від реалізації іноземних валюти – 30000 грн.; 

d. Дохід від не операційної курсової різниці - 5000 грн.; 

e. Дохід від списання кредиторської заборгованості – 6000 грн.; 

f. Одержані штрафи за невиконання умов договору – 4000 грн.; 

g. Дохід від реалізації МШП – 2000 грн.; 

h. Дохід від безоплатно одержаних необоротних активів – 30000 грн.; 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 14 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями.  

2. Альтернативна санація.  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначте суму доходу від фінансових ресурсів підприємства, якщо: 

 Одержані гранди субсидії – 24 500 грн.; 

 Одержані дивіденди -8 000 грн.; 

 Дохід від реалізації іноземної валюти -7 000 грн.; 

 Дохід від не операційної курсової різниці - 4 500 грн.; 

 Дохід від спільної діяльності – 18 200 грн.; 

 Дохід від реалізації нематеріальних актів – 5 00 грн.; 

 Відсотки , одержані за облігаціями та іншими цінними паперами - 3 200 грн. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 15 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Економіко-правові аспекти санації  та банкрутства підприємств 

2. Грошові надходження підприємств  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 
Згідно з оперативним фінансовим планом у поточному кварталі підприємство прогнозує такі 

надходження та витрати: 

1) чистий дохід від реалізації – 1200 тис. грн. 

2) дохід від операційних курсових різниць – 10 тис. грн. 

3) дохід від фінансового лізингу – 7 тис. грн.. 

4) відсотковий дохід – 15тис.грн 

5) приріст нормативу оборотних коштів – 18тис.грн 

6) погашення заборгованості перед бюджетом – 185 тис. грн. 

7) виплати заробітної плати – 240 тис. грн. 

8) погашення заборгованості перед державними цільовими фондами – 89тис.грн 

9)придбання сировини та матеріалів у обсягах, необхідних для безперервної діяльності 

протягом року – 250 тис. грн. 

10) погашення кредиторської заборгованості – 300 тис. грн. 

11) поповнення статутного фонду підприємства – 250 тис. грн. 

Визначити суму кредиту, яку банк надасть підприємству та суму відсоткових платежів, якщо 

банк погодиться надати кредит під 25% річних. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 16 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Джерела формування оборотних коштів 

2. Лізингове кредитування підприємств 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити фондомісткість підприємства, якщо випуск товарної продукції за 

рік становив 3200 тис. грн.., вартість основних виробничих засобів – 1440 тис.грн.. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 17 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Оцінка ліквідності та платоспроможності підприємства.  

2. Вплив непрямих податків на фінансово-  господарську діяльність підприємств.  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Чому буде дорівнювати собівартість фарбування вій, якщо: 

    Вартість нормо-години на виконання послуги = 12 грн. 

    Норма часу на виконання послуги = 15 хв. (тобто ¼ години) 

    Вартість матеріалів = 2 грн. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 18 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Основи організації фінансів підприємств 

2. Вплив розміщення оборотних коштів на фінансовий стан підприємства 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Чому буде дорівнювати ціна зачіски, якщо: 

     Собівартість зачіски = 80 грн. 

     Плановий прибуток = 20 грн. 

     Податки = 10 грн. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 19 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Форми безготівкових розрахунків 

2. Податок на додану вартість 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Чому буде дорівнювати рентабельність фарбування вій, якщо його : 

 Ціна = 30 грн. 

 Собівартість = 10 грн.? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 20 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення 

2. Методи розрахунку прибутку від реалізації 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Чому буде дорівнювати рентабельність перукарні за один день, якщо її : 

 Балансовий прибуток = 500 грн. 

 Загальна виробнича собівартість = 1000 грн.? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 21 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Сутність фінансів підприємств. Функції та місце фінансів підприємств в 

структурі фінансової системи держави. 

2. Зміст. Завдання та методи фінансового планування 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити суму податку на прибуток за наступними даними: 

Доходи від реалізації продукції: 200 тис.грн.; 

Доходи від операцій з цінними паперами: 50 тис.грн.; 

Доходи від здійснення операцій лізингу: 34 тис.грн.; 

Доходи, які за своїм змістом підлягають виключенню зі складу валових доходів з 

метою уникнення подвійного оподаткування: 35 тис.грн.; 

Валові витрати: 100 тис.грн.; 

Амортизаційні відрахування: 34 тис.грн.; Ставка податку: 25% 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 22 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Характеристика основних джерел формування фінансових ресурсів 

підприємства.  

2. Сутність основних засобів та їх відтворення. 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити відпускну ціну підакцизного виробу, суму акцизного збору для сплати 

в бюджет, суму ПДВ, виручку від реалізації товару з ПДВ та рентабельність за 

такими даними: 

- собівартість товару: 160 грн.; 

- прибуток: 20 грн.; 

- ставка акцизного збору: 10%;  

- ставка ПДВ: 20%. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 23 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Фінансові джерела формування оборотних коштів  

2. Функції, задачі та об’єкти фінансової роботи на підприємствах 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

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

має сплатити підприємство до бюджету за такими даними: 

- витрати на сировину та матеріали (з ПДВ): 520 тис. грн.; 

- інші витрати на виробництво продукції: 320 тис.грн. 

- рентабельність виробництва: 10%; 

- ставка ПДВ: 20%. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 24 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Аналіз і оцінка стану ліквідності та структури капіталу 

2. Класифікація кредитів, що надаються на підприємствам  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити по роках виплату суми кредиту та відсотків за кредит за наступними 

даними: 

- сума кредиту 100 тис. грн. 

- відсоткова ставка – 20% річних 

- строк кредитування – 6 років 

- пільговий період кредитування – 1 рік 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 25 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

3. Характеристика грошових надходжень та грошових потоків підприємств 

4. Зміст, завдання та методи фінансового планування  

 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Підприємство має вільні грошові кошти – 5 тис.грн. та бажає покласти цю суму 

на депозит на 2 роки. Банк „Укрсіббанк” пропонує наступні умови: 

- строк депозиту – 2 роки; 

- доход – 20% річних; 

- доход нараховується щорічно. 

Банк „Укрнадра” пропонує наступні умови: 

- строк депозиту – 2 роки; 

- доход – 20% річних; 

- доход нараховується щоквартально. 

Який варіант варто обрати? 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 26 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Аналіз і оцінка стану ліквідності та структури капіталу 

2. Класифікація кредитів, що надаються на підприємствам  

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

На основі даних у таблиці визначте, чи буде віднесено підприємство до категорії 

малих. 

Затверджено на засіданні випускної циклової комісії із спеціальності 076  
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№ 

з/п 

Показники Квартали 

1 Чисельність шатних працівників (осіб) 1 2 3 4 

2 Чисельність працівників, які працюють за 

сумісництвом (осіб) 

23 

29 

26 

25 

27 

25 

26 

15 

3 Валовий дохід від реалізації продукції (тис. 

грн.) 

1256 2284 3065 2287 

4 Курс євро, грн… 7,48 7,49 7,42 7,41 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 27 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Функції фінансів 

2. Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад і 

особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Статутний фонд ВАТ «Пролісок» становить 650 тис. грн.. Серед акцій прості 

та 10% привілейованих акцій з фіксованою дохідністю 25% РІЧНИХ. Номінальна 

ціна акції – 50 грн. За результатами роботи за рік підприємство отримало чистий 

прибуток у розмірі 20 тис. грн.. На загальних зборах акціонерів було вирішено 100% 

прибутку спрямувати на виплату дивідендів. Визначте розмір дивідендів на кожну 

акцію. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 28 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

1. Фінансова система держави та ії структура 

2. Фінансовий контроль та його види 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Статутний капітал акціонерного товариства складає 100 тис.  грн. випущено і 

реалізовано акцій 5000 шт., у тому числі звичайних 4200 шт., решта – привілейовані. 

За привілейованими акціями фіксована ставка дивідендів затверджена у розмірі 25%. 

Загальна сума прибутку від усіх видів діяльності за рік дорівнює 36000 грн. Сума 

податку на прибуток, сплачена за звітний рік, складає 9000 грн., податку на додану 

вартість - 3000 грн. Акціонерне товариство вирішило спрямувати на виплату 

дивідендів 56% прибутку, що залишився в його розпорядженні. Необхідно 

розрахувати суму дивідендів на кожну привілейовану та звичайну акцію 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 29 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

3. Сутність санаційного аудиту та етапи його проведення.  

4. Непрямі податки, які сплачують підприємства 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 
Визначити суму коштів на поточному рахунку підприємства на кінець періоду, якщо: 

9. сума виручки від реалізації продукції за звітний період – 48750 грн.; 

10. перераховано за сировину і матеріали – 31375 грн.; 

11. отримано імпортні товари – 16870 грн.; 

12. оплачено митні послуги – 985 грн.; 

13. ПДВ, сплачений за товари при перетині митного кордону – 3545 грн.; 

14. виплачено заробітну плату – 460 грн.; 

15. депоновано заробітну плату – 525 грн.; 

16. перераховано обов`язкові платежі до бюджету – 1817 грн.; 

9. аудиторською   формою  надано послуги -5000грн., перераховано за спожиті  

послуги - 4500 грн.; 

10. сплачено податки-4700 грн.; 

11. оплачено послуги банку -1180.; 

12. кошти на поточному рахунку на початок звітного періоду – 2565 грн.; 

13. отримано орендну плату за здане в оренду приміщення – 2500. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 30 

ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 

3. Розподіл прибутку підприємства. Використання чистого прибутку 

4. Фінансова стратегія підприємств 

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Задача. 

Визначити суму, яку буде сплачено власнику векселя, якщо: 

4. Вексель на суму 48600грн. взято до обліку комерційним банком  01.04. 

поточного року. 

5. Термін погашення векселя – не раніше 31.05. поточного року; 

6. Процентна ставка банку за  врахуванням векселів - 18%. 
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