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Теми практичних занять 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  Денна 

форма 

навчання  

Заочна 

форма 

навчання 

1 Тема 4.  Фінанси господарських  суб’єктів 

 Проведення розрахунків основних показників оцінки 

фінансового стану підприємства  

10 4 

2 Тема 6.  Податки і податкова система  

Розрахунок основних видів податків, що сплачують юридичні 

та фізичні особи  

6 2 

3 Тема 8.  Доходи і видатки державного бюджету 

Аналіз складу дохідної та видаткової частини Державного  

бюджету. Розрахунок та аналіз основних показників складу та 

структури Державного бюджету України 

4 2 

4 Тема 9.  Місцеві фінанси 

Аналіз складу дохідної та видаткової частини окремого виду 

місцевого бюджету. Розрахунок та аналіз основних показників, 

його складу та структури. 

4 2 

5 Тема 10.  Державні цільові фонди  

Проведення розрахунків з розподілу Єдиного внеску на 

загальнообов’язкове соціальне страхування між соціальними 

позабюджетними фондами 

2 - 

6 Тема 12. Страхування і страховий ринок 

Оформлення документації зі страхування, розрахунок 

відшкодування за різними видами страхування  

4 - 

7 Тема 13. Фінансовий ринок 

Проведення розрахунків за результатами діяльності фінансових   

ринків. Визначення курсів акцій. Розрахунок доходів від 

цінних паперів. 

4 - 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 Разом  36 10 



                                                                                                                                               

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  

ТЕМА: ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ ОЦІНКИ 

ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Практичне заняття 

Мета: Відпрацювати вміння та навички визначення фінансового стану 

підприємства. 
 

Забезпечення заняття: роздатковий матеріал: методичні вказівки, типові 

задачі, завдання для самостійної роботи, фінансова звітність 

 

Хід роботи: 

 

1. Ознайомлення з методичними вказівками 

2. Розв’язування типових задач 

3. Самостійна робота студентів 

Обчислення показників оцінки: 

3.1. Майнового стану підприємства; 

3.2. Ліквідності; 

3.3. Платоспроможності та фінансової стійкості; 

3.4. Ділової активності; 

3.5. Рентабельності 
 

Методичні вказівки 

 

Основними складовими фінансового аналізу підприємства є аналіз: 

- майнового стану підприємства та динаміка його зміни; 

- ліквідності; 

- платоспроможності та фінансової стійкості; 

- ділової активності; 

- рентабельності 

1. Оцінка майнового стану підприємства дає змогу визначити абсолютні і 

відносні зміни статей балансу за визначений період, відслідкувати тенденції їхньої 

зміни та визначити структуру фінансових ресурсів підприємства. 

 Коефіцієнт зносу (Кз.) основних засобів характеризує стан та ступінь 

зносу основних засобів і розраховується як відношення суми зносу основних засобів 

до їхньої первісної вартості. 

 

Кз. = )031.,1.(

)32,0.,1.(

к№фзасобівосновнихвартістьпервісна

к№фзасобівосновнихзносусума

   (1.1) 

 

  Коефіцієнт придатності (Кпр.) розраховується відніманням від 1 

коефіцієнту зносу 

Кпр. = 1-Кз.      (1.2) 

  Коефіцієнт оновлення (Ко.) основних засобів показує, яку частину 

наявних на кінець звітного періоду становлять нові засоби, і розраховується як 

відношення первісної вартості основних засобів, що надійшли за звітний період, до 



                                                                                                                                               

 

 

первісної вартості основних засобів, наявних на балансі підприємства на кінець 

звітного періоду. 

 

Ко. = )31.0.,1.(,

)260.11.,5.(

,

к№фбалансінанаявнихзасобівосновнихвартістьпервісна

кр№фперіодізвітномуунадійшлищо

засобівосновнихвартістьпервісна

  (1.3) 

 

 

2. Аналіз ліквідності підприємства здійснюється за даними балансу і 

дозволяє визначити спроможність підприємства сплачувати свої поточні 

зобов’язання. 

 Коефіцієнт покриття (Кп.) розраховується як відношення обігових 

активів до поточних зобов’язань підприємства та показує достатність ресурсів 

підприємства, які можуть бути використані для погашення його поточних 

зобов’язань. 

 

Кп. = )620.,1.('

)260.,1.(

к№фязаннязобовпоточні

к№фкоштиобігові

    (2.1) 

  Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл.) розраховується як відношення 

найбільш ліквідних обігових засобів до поточних зобов’язань підприємства. Він 

відображає платіжні можливості підприємства щодо сплати поточних зобов’язань за 

умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами. 

 

Кшл = )620.,1.('

)170,240,230,220.,1.(

,

к№фязаннязобовпоточні

к№фістьзаборгованадебіторськта

інвестиціїфінансовіпоточніиеквівалентїхтакоштигрошові

   (2.2) 

 

  Коефіцієнт абсолютної ліквідності (Кла) обчислюється як відношення 

грошових коштів та їх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних 

зобов’язань. Він показує, яка частина боргів підприємства може бути сплачена 

негайно. 

 

Кла = )620.,1.('

)220,240,230.,1.(

,

к№фязаннязобовпоточні

к№фінвестиціїфінансовіпоточні

иеквівалентїхтакоштигрошові

   (2.3) 

 

  Чистий обіговий капітал (ЧОК) розраховується як різниця між обіговими 

активами підприємства та його поточними зобов’язаннями. Його наявність та 

величина свідчить про спроможність підприємства сплачувати свої поточні 

зобов’язання та розширювати подальшу діяльність. 

ЧОК = )620.,1.()260.,1.(

'

к№фк№ф

язаннязобовпоточніактивиобігові 

     (2.4) 

 

 

3. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства 

здійснюється за даними балансу підприємства, характеризує структуру джерел 

фінансування ресурсів підприємства, ступінь фінансової стійкості та незалежності 

підприємства від зовнішніх джерел фінансування. 



                                                                                                                                               

 

 

  Коефіцієнт платоспроможності (Кпл) (автономії) розраховується як 

відношення власного капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства і 

показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих у його 

діяльність. 

 

Кпл. = )640.,1.(

)380.,1.(

к№фбалансупідсумок

к№фкапіталвласний

     (3.1) 

 

  Коефіцієнт фінансування (Кф.) розраховується як співвідношення 

залучених та власних коштів і характеризує залежність підприємства від залучених 

коштів. 

 

Кф. = )370,350,340,330,320,300.,1.(

)620,480.,1.(

к№фкоштивласні

к№фкоштизалучені

  (3.2) 

 

  Коефіцієнт забезпеченості власними обіговими коштами (Кз.вок.) 
розраховується як відношення величини чистого обігового капіталу до величини 

обігових активів підприємства і показує забезпеченість підприємства власними 

обіговими коштами. 

 

Кз.вок. = )260.,1.(

)620260.,1.(

к№фапідприємсвактивіврозмір

к№фкапіталобіговийчистий 

  (3.3) 

 

 Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км.вк.) показує, яка 

частина власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, 

тобто вкладена в обігові кошти, а яка – капіталізована. Розраховується як 

відношення чистого обігового капіталу до власного капіталу. 

 

Км.вк. = )380.,1.(

)620260.,1.(

к№фкапіталвласний

к№фкапіталобіговийчистий 

  (3.4) 

 

4. Аналіз ділової активності дозволяє проаналізувати ефективність  основної 

діяльності підприємства, що характеризується швидкістю обертання фінансових 

ресурсів підприємства. 

 Коефіцієнт обіговості активів (Коа) обчислюється як відношення чистого 

доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до середньої величини 

підсумку балансу підприємства і характеризує ефективність використання 

підприємством усіх наявних ресурсів незалежно від джерел їх залучення. 

 

Коа = )280.,2.(

)035.,2.()(

к№фбалансупідсумокактивіввартість

к№фвиручкадохідчистий

    (4.1) 

 Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості (Кодз) розраховується 

як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до 

середньорічної величини дебіторської заборгованості і показує швидкість обертання 

дебіторської заборгованості підприємства за період, що аналізується, розширення 

або зниження комерційного кредиту, що надається підприємством. 

 



                                                                                                                                               

 

 

Кодз = )210161.,1.(

)035.,2.()(

к№фостізаборгованоїдебіторськвартістьсередня

к№фвиручкадохідчистий

 (4.2) 

 

  Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості (Кокз) 
розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(робіт, послуг) до середньорічної величини кредиторської заборгованості і показує 

швидкість обертання кредиторської заборгованості підприємства за період, що 

аналізується, розширення або зниження комерційного кредиту, що надається 

підприємству. 

 

Кокз = )610520.,1.(

)035.,2.()(

к№фостізаборгованкоїкредиторсьвартістьсередня

к№фвиручкадохідчистий

  4.3) 

 

 

 Коефіцієнт обіговості матеріальних запасів (Комз) розраховується як 

відношення собівартості реалізованої продукції до середньорічної вартості 

матеріальних запасів і характеризує швидкість реалізації товарно-матеріальних 

запасів підприємства. 

 

Комз = )140,130,120,100.,1.(

)040.,2.(

к№фзапасівихматеріальнвартістьсередня

к№фпродукціїоїреалізовантьсобівартіс

 (4.4) 

 

  Коефіцієнт обіговості основних запасів (Фв) - (фондовіддача) 

розраховується як відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(робіт, послуг) до середньорічної вартості, основних засобів. Він показує 

ефективність використання основних засобів підприємства. 

 

Фв = )030.,1.(

)035.,2.()(

к№фзасобівосновнихвартістьсередня

к№фвиручкадохідчистий

  (4.5) 

 

 Коефіцієнт обіговості власного капіталу (Ковк) розраховується як 

відношення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) до 

середньорічної величини власного капіталу підприємства і показує ефективність 

використання власного капіталу підприємства. 

 

Ковк = )380.,1.(

)035.,2.()(

к№фкапіталувласноговеличинасередня

к№фвиручкадохідчистий

  (4.6) 

 

5. Аналіз рентабельності (Р) підприємства дозволяє визначити ефективність 

вкладення коштів у підприємство та раціональність їх використання. 

 

 Коефіцієнт рентабельності активів (Ра) розраховується як відношення 

чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості активів і характеризує 

ефективність використання  активів підприємства. 

 

Ра = )2)280280.(,1.(

)220.,2.(

 кnк№фактивіввартістьсередня

к№фприбутокчистий

  (5.1) 

 



                                                                                                                                               

 

 

 Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (Рвл) розраховується як 

відношення чистого прибутку підприємства до середньорічної вартості власного 

капіталу і характеризує ефективність вкладення коштів у дане підприємство 

 

Рвк = )2)380380.(,1.(

)220.,2.(

 кnк№фкапіталувартістьсередня

к№фприбутокчистий

 (5.2) 

 

 Коефіцієнт рентабельності діяльності (Рд) розраховується як відношення 

чистого прибутку підприємства до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(робіт, послуг) і характеризує ефективність господарської діяльності підприємства. 

 

Рд = )035.,2.(

)220.,2.(

к№фдохідчистий

к№фприбутокчистий

    (5.3) 

 

 Коефіцієнт рентабельності продукції (Рп) розраховується як відношення 

операційного прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) до витрат на її 

виробництво та збут і характеризує прибутковість господарської діяльності 

підприємства від основної діяльності. 

 

Рп = 090080070060280,,2.(

)100.,2.(





к№фзбутнавитрати

витратитивніадміністратьсобівартісвиробнича

к№фприбутокчистий

 (5.4) 

Основні значення фінансово-економічних показників та коефіцієнтів, які 

рекомендовані підприємствам, наведені нижче. 

 

Таблиця 1 Основні значення фінансово-економічних показників та коефіцієнтів 

 
Показник (коефіцієнт)  Значення 

Коефіцієнт покриття Кп > 1 

Критичне значення Кn=1. При  Кn<1 

підприємство має неліквідний баланс. 

Значення Кn у межах 1-1,5 свідчить про 

своєчасне ліквідування боргів 

Коефіцієнт забезпечення власними 

коштами 

Кзвк 
> 0,1 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кла > 0,2 

Кал є достатнім у межах  

0,2-0,35, а менше 0,2 – це зовнішня 

ознака неплатоспроможності 

Коефіцієнт платоспроможності 

(автономії) 

Кпл 
> 0,5 

Коефіцієнт фінансової стабільності  Кфс > 0,1 

Показник фінансового лівериджу Фл Зменшення 

Робочий капітал Рк Середньогалузевий 

Маневреність робочого капіталу Мк Незначне збільшення 

Коефіцієнт обіговості коштів Ко Збільшення 

Час обертання обігових коштів Чо Зменшення 

Коефіцієнт обіговості запасів Коз Збільшення 

Час обігу запасів Чоз Зменшення 

Фондовіддача Фв Галузева 

 



                                                                                                                                               

 

 

                                                       Типові задачі 

 

За даними фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю 

«Політ», форма №1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма №5 

«Примітки до річної фінансової звітності» проаналізувати фінансовий стан 

підприємства на початок звітного періоду (Додатки № 1,2,3)  

 

Типова задача № 1. 

Проаналізувати майновий стан ТОВ «Політ». Обчислити коефіцієнти зносу, 

придатності та оновлення. 

 

Розв’язок задачі № 1 

а) Коефіцієнт зносу обчислимо за формулою (1.1) 

Кз = 031.,1

032.,1

кф№

кф№

= 0,34200

0,10136

= 0,29 ( або 29%) 

б) Коефіцієнт придатності обчислимо за формулою (1.2) 

Кп = 1-0,29 = 0,71 (або 71%) 

в) Коефіцієнт оновлення обчислимо за формулою (1.3) 

Ко = 031.,1.

260.,11,5.

кф

крф

 = 0,34200

0,1034

 = 0,03 ( або 3%) 

 

Висновок: Основні засоби ТОВ «Політ» зношені на 29% (відповідно придатні 

на 71%). У звітному періоді засоби оновлено на 3%. 

 

Типова задача № 2. 

Проаналізувати ліквідність підприємства. Обчислити коефіцієнти покриття, 

швидкої та абсолютної ліквідності, визначити чистий обіговий капітал. 

 

Розв’язок задачі № 2 

а) Коефіцієнт покриття обчислимо за формулою (2.1) 

Кп = 620.,1

260.,1

кФ№

кф№

= 0,3470

0,7686

 = 2,2 

б) Коефіцієнт швидкої ліквідності розрахуємо за формулою (2.2) 

Кшп = 620.,1

170,220,240,230.,1

кф№

кф№

 = 0,3470

0,42

 = 0,01 

в) Коефіцієнт абсолютної ліквідності розрахуємо за формулою (2.3) 

Кла = 620.,1

220,240,230.,1

кф№

кф№

  = 0,3470

0,42

 = 0,01 

г) Чистий обіговий капітал визначимо за формулою (2.4) 

ЧОК = ф№1, к.260 – ф№1, к.620  = 7686,0 – 3470,0 = 4216,0 

Висновок: Оскільки коефіцієнт покриття Кп = 2,2, що >1, то ТОВ «Політ» 

спроможне сплачувати свої поточні зобов’язання. Значення коефіцієнтів швидкої та 

абсолютної ліквідності свідчать про неможливість негайного погашення боргів. 

Наявність чистого обігового капіталу дозволяє сплачувати підприємством свої 

поточні зобов’язання та розширяти подальшу діяльність. 

 

Типова задача № 3. 

Проаналізувати платоспроможність (фінансову стійкість) підприємства. 



                                                                                                                                               

 

 

Обчислити коефіцієнти платоспроможності (автономії), фінансування, 

забезпеченості власними обіговими коштами, маневреності власного капіталу. 

 

Розв’язок задачі № 3 

а) Коефіцієнт платоспроможності (автономії) обчислимо за формулою (3.1.)  

К пл = 640.,1

380.,1

кф№

кф№

 = 0,34270

0,27908

 = 0,81 (або 81%) 

б) Коефіцієнт фінансування обчислимо за формулою (3.2.) 

Кф = 370,350,340,330,320,300.,1

620,480.,1

кф№

кф№

 = 27908

0,34700,2863 

 = 27908

6333

 = 0,227 або 22,7%) 

в) Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами обчислимо за 

формулою (3.3) 

Кзвок = 260.,1

620260.,1

кф№

кф№ 

 = 0,7686

0,34700,7686 

 = 0,548 (або 54,8%) 

г) Коефіцієнт маневреності власного капіталу обчислимо за формулою (3.4) 

Кмвк = 380.,1

620260.,1

кф№

кф№ 

 = 0,27908

0,34700,7686 

= 0,15 (або 15%) 

 

Висновки: Коефіцієнт платоспроможності (автономії Кпл = 0,81 показує, що 

власний капітал підприємства в загальній сумі коштів становить 81%, (норма >0,5); 

коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами Кзвок = 0,548 показує, що 

підприємство на 54,8% забезпечене власними коштами; коефіцієнт маневреності 

власного капіталу Кмвк = 0,15 показує, що 15% власного капіталу використовується 

для фінансування поточної діяльності, тобто вкладено в обігові кошти, а 85% – 

капіталізовано. 

 

Типова задача № 4. 

Проаналізувати ділову активність підприємства. Обчислити коефіцієнти 

обіговості активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, матеріальних 

запасів, основних засобів та власного капіталу. 

 

Розв’язок задачі № 4 

а) Коефіцієнт обіговості активів обчислимо за формулою (4.1) 

Коа = 280.,2

035.,2

кф№

кф№

 = 0,48940

0,49421

 = 1,01 

б) Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованості обчислимо за формулою 

(4.2.) 

Кодз = 210161.,1

035.,2"

кФ№

кф№

 = 0,4633

0,49421

 = 10,7 

в) Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованості обчислимо за 

формулою (4.3) 

Кокз = 610520.,1

035.,2

кф№

кф№

 = 0,2101

0,49421

 = 23,5 

г)  Коефіцієнт обіговості матеріальних запасів обчислимо за формулою (4.4) 

Комз = 140,120,130,100.,1

035.,2

кф№

кф№

 = 0,2962

0,49421

= 16,7 

д) Коефіцієнт обіговості основних засобів (фондовіддачу) обчислимо за 

формулою (4.5) 



                                                                                                                                               

 

 

Фв = 030.,1

035.,2

кф№

кф№

 = 0,24064

0,49421

 = 2,05 

е) Коефіцієнт обіговості власного капіталу обчислимо за формулою (4.6) 

Ковк = 380.,1

035.,2

кф№

кф№

 = 0,27908

0,49421

 =  1,8 

 

Висновки: Отже, на 1 грошову одиницю усіх наявних у підприємства ресурсів 

припадає 1,01 гр. од. чистого доходу; на 1 гр. од. основних коштів – 2,05 гр. од. 

чистого доходу; на 1 гр. од. матеріальних запасів – 16,7 гр.од. 

 

Типова задача № 5. 

Проаналізувати рентабельність підприємства. Обчислити коефіцієнти 

рентабельності активів, власного капіталу, діяльності і продукції. 

 

Розв’язок задачі № 5  

а) Коефіцієнт рентабельності активів обчислимо за формулою (5.1) 

Р а = 2/)280280.(,1

220.,2

кпкф№

кф№

   = 2/)0,361940,34270(

73

  = 35232

73

 = 0,002 

б) Коефіцієнт рентабельності власного капіталу обчислимо за формулою (5.2) 

Рвк = 2/)380380.(1

220.,2

кпкф№

кф№

  = 2/)0,278620,27908(

73

  = 27885

73

 = 0,003 

 

в) Коефіцієнт рентабельності діяльності обчислимо за формулою (5.3) 

Рд = 035.,2

220.,2

кф№

кф№

 = 49421

73

 = 0,001 

г) Коефіцієнт рентабельності продукції обчислимо за формулою (5.4) 

Рп = 090080070060280.,2

100.,2

кф№

кф№

 = 13924384180014848940

591

  = 

= 56664

591

= 0,01 

 

Висновок: За звітний період ефективність використання коштів у 

підприємства дуже низька: активи = 0,2%, власний капітал – 0,3%, господарська 

діяльність – 0,1%, собівартість – 1%. 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

За даними фінансової звітності ТОВа «Політ» ф№1 «Баланс», ф№2 «Звіт про 

фінансові результати», Ф№5 «Примітки до річної фінансової звітності» 

проаналізувати фінансовий стан підприємства на кінець звітного періоду (Додатки 

№ 1,2,3) 

 

Задача 1 

Проаналізувати майновий стан підприємства. 

 



                                                                                                                                               

 

 

Задача 2 

Проаналізувати ліквідність підприємства. 

 

Задача 3 

Проаналізувати платоспроможність (фінансову стійкість). 

 

Задача 4 

Проаналізувати ділову активність підприємства. 

 

Задача 5 

Проаналізувати рентабельність підприємства. 

Порівняти результати з даними на початок звітного періоду (типові задачі). 

Зробити висновки. 



                                                                                                                                               

 

 

Додаток № 1 

Додаток 

 до положеня (стандарту)  

бухгалтерський облік2 

 

 

 

                                                                                                  Дата (рік, місяць, число) 

Підприємство ТОВ «Політ» ……………………………………………………за ЄДРПОУ 

Територія …………………………………………………………………………за КОАТУУ 

Форма власності …………………………………………………………………за КФВ 

Орган державного управління колективна ………………………………….. за СПОДУ 

Галузь виробництво м'яса  і мясних продуктів ………………………………за ЗКГНГ 

Одиниця виміру: тис. грн.                                                       Контрольна сума 

Адреса м. Біла Церква, вул.. Київська, 25 ……………………………………  

БАЛАНС  

   на 1 січня 2010 р.  

                                                                        Форма № 1        Код за ДКУД 

 

Актив балансу 

 

Код 
На початок 

ЗВІТНОГО 

періоду 

На кінець 

ЗВ1ТНОГО 

періоду 

1. Необоротні  активи    

Нематеріальні активи    

залишкова вартість 10 18,0 25,0 

Первісна  вартість 11 20,0 28,0 

знос 12 2,0 3,0 

Незавершене будівництво 20 2452,0 2490,0 

Основні засоби    

залишкова вартість 30 24064,0 23410,0 

первісна вартість 31 34200,0 35117,0 

знос 32 10136,0 11707,0 

Довгострокові інвестиції 40   

Інші фінансові інвестиції  45        2,0 2,0 

Довгострокова фінансова заборгованість 50   

Відстрочені податкові активи  60   

Інші необоротні активи 70 48,0 23,0 

Усього за розділом 1 80 26584,0 25950,0 

2. О6оротні  запаси    

Виробничі запаси 100 2345,0 2615,0 

Тварини на вирощуванні i відгодівлі 110   

Незавершене виробництво 120 29,0 12,0 

Готова продукція 130 472,0 551,0 

Товари 140 116,0 1773,0 

Векселі отримані 150   

Дебіторська заборгованість    

Чиста реалізаційна вартість 160 4280,0 4743,0 

Первісна вартість 161 4280,0 4743,0 

Резерв сумнівних боргів 162   

Дебіторська заборгованість за    

з бюджетом  

 
170  0,0 211,0  

за виданими авансами 180 234,0 108,0 

за нарахованими доходами 190   

із внутрішніх розрахунків 200 102,0 102,0 

інша поточна дебіторська заборгованість    210 17,0 6,0 

Поточні фінансові iнвecтиції 220   

Грошові кошти та їx еквіваленти    

у національній валюті 230 42,0 47,0 

в іноземній валюті 240   

КОДИ 

1801001 



                                                                                                                                               

 

 

інші оборотні активи 250 49,0 56,0 

Усього за розділом 2 260 7686,0 10224,0 

3. Витрати майбутніх nepioдів 270 0,0 20,0 

Баланс  280 34270,0 36194,0 

 

Пасив балансу 

 

Код 

На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

1. Власний капітал    

Статутний капітал 300 2500,0 2500,0 

Пайовий капітал 310   

Додатково вкладсний капітал 320   

Інший додатковий капітал 330 19357,0 19295,0 

Резервний капітал 340 183,0 183,0 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 

360 

5886,0 5959,0 

Неоплачений капітал 360 

 

0,0  

Виплачений капітал 370 -18,0 -75,0 

Усього за розділом 1 380 27908,0 27862,0 

2.3абезпечення майбутніх витрат i платежів    

Забезпечення виплат персоналу 400 29,0 0,0 

Інші забезпечення 410   

Цільове фінансування 420   

Усього за роздіом 2 430 29,0 0,0 

3. Довгострокові зобов'язання 
Довгострокові кредити 6aнків 

 

440 

 

2698,0 

 

4174,0 

Iншіi довгострокові фiнaнcoвi зобов'язання 450   

Відстрочені податкові зобов'язання 460 165,0 165,0 

Інші довгострокові зобов’язання  470   

Усього за розділом 3 480 2863,0 4339,0 

4. Поточні зобов'язання    

Короткострокові кредити банків 500 1369,0 480,0 

Поточна заборгованість за довгостроковими    

зобов'язаннями 510   

Векселі видані 520   

Кредиторська зa6opгованість за товари, роботи, 

послуги 

 

530 

1762,0 3139,0 

Поточні зобов'язання за розрахунками    

з одержаних авансів 540 1,0 21,0 

з бюджетом 550 96,0 66,0 

з позабюджстних платежів 560   

зі страхування 570 64,0 58,0 

з оплати npаці 580 176,0 184,0 

з учасниками 590   

із внутрішніх прозрахунків  600 

610 

  

 інші поточні зобов'язання 610 2,0 45,0 

Усього за розділом 4 620 3470,0 3993,0 

5. Доходи майбутніх періодів 630   

Баланс 640 34270,0 36 194,0 



                                                                                                                                               

 

 

Додаток № 2 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Політ»                                                                             Коди 

Галузь: посередництво в торгівлі, виробництво м'яса і за ЄДРПОУ      05479987 

м’ясопродуктів                                                                   за КОАТУУ      3210300000 00 

Вид економічної діяльності-посередництво в торгівлі за КВЕД              51.11.1 

Одиниця виміру: тис. грн.  

 

Звіт про фінансові результати 

за 12 місяців 2009 року 

Форма № 2 

1. Фінансові результати 

 Код  за звітній за попередній 

 рядок      період       період 

Доход (виручка) від реалізації продукції (робіт, послуг) 10 59305 69160 

Податок на додану вартість 15 9884 10835 

Акцизний збір 20  0 

    

Інші вирахування з доходу 30  0 

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 35 49421 58325 

Собівартість реалізованої продукції 40 41302 52202 

Валовий:    

Прибуток 50 8119 6123 

Збиток 55   

Інші операційні доходи 60 148 4382 

Адміністративні витрати 70 1800 1516 

Витрати на збут 80 4384 3081 

Інші операційні витрати 90 1392 4662 

Фінансові результати від операційної діяльності:    

прибуток 100 591 1246 

збиток 105   

Доход від участі в капіталі 110   

Інші фінансові доходи 120   

Інші доходи 130 114 868 

Фінансові витрати 140 516 500 

Втрати від участі в капіталі 150   

Інші витрати 160 47 390 

Фінансові результати від звичайної діяльності до    

оподаткування:    

прибуток 170 242 1224 

збиток 175   

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 169 231 

Фінансові результати від звичайної діяльності:    

прибуток 190 73 993 

збиток 195   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

 Код  за звітній за попередній 

рядок      період       період 

Надзвичайні:    

доходи 20   

витрати 205   

Податки з надзвичайного прибутку 210   

Чистий дохід (виручка від реалізації продукції    

прибуток 220 73 993 

збиток 225   

 

2. Елементи операційних витрат 

Найменування показника Код  за звітній за попередній 

рядок      період       період 

Матеріальні затрати 230 36758,0 51408,0 

Витрати на оплату праці 240 3112,0 2626,0 

Відрахування на соціальні заходи 250 1234,0 1060,0 

Амортизація 260 1652,0 1519,0 

Інші операційні витрати 270 6184,0 4597,0 

Разом  280 48940,0 61210,0 

 

3. Розрахунок показників прибутковості акцій 

Найменування показника Код  за звітній за попередній 

Назва статті рядок      період       період 

Середньорічна кількість простих акцій 300 - - 

Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 - - 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 320 - - 

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  

330 

 

- 

 

- 

Дивіденти на одну просту акцію 340 - - 

 

 

 

 

Керівник  

 

 

Головний бухгалтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

Додаток № 3 
Підприємство  ТОВ «Поліс»_________________ 

Територія  ____________________________ 

Орган державного управління___________________ 

Дата (рік, місяць, число) 

Галузь  виробництво м’яса____________ 

за ЄДРПОУ 

Вид економічної діяльності ____________________ 

за КОАТУУ 

Середньооблікова чисельність працюючих _______ 

за СПОДУ 

за ЗКГНГ 

Одиниця виміру: тис. грн.. 

за КВЕД 

 

Контрольна сума 
 

ПРИМІТКА ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

за 2009 рік 

Форма № 5     Код за ДКУД 
 

Групи основних 

засобів 

К
о
д

 р
яд

к
а 

Залишок на 

початок року 

Н
ад

ій
ш

л
о
 з

а 
р
ік

 

Переоцінка 
(дооцінка 

+, уцінка) 

Вибуло за 

рік 

Н
ар

ах
о
в
ан

о
 а

м
о
р

ти
за

ц
ії

 з
а 

р
ік

 

В
тр

ат
и

 в
ід

 з
м

ен
ш

ен
н

я 
к
о
р
и

сн
о
ст

і 

Інші зміни 

за рік 

Залишок на 

кінець року 
у тому числі 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 в

ар
ті

ст
ь 

зн
о
с 

п
ер

в
іс

н
о
ї 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

о
ї)

 в
ар

то
ст

і 

зн
о
су

 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 в

ар
ті

ст
ь 

зн
о
с 

п
ер

в
іс

н
о
ї 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

о
ї)

 в
ар

то
ст

і 

зн
о
су

 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 в

ар
ті

ст
ь 

зн
о
с 

Одержані 

за 
фінансовою 

орендою 

Передані в 

оперативну 

оренду 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

зн
о
с 

п
ер

в
іс

н
а 

(п
ер

ео
ц

ін
ен

а)
 

в
ар

ті
ст

ь 

зн
о
с 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Земельні ділянки 100                  

Капітальні витрати на 

поліпшення земель 

110                  

Будинки, споруди та 

передавальні 

пристрої 

120 21946 5076 138   - - 409    22084 5485     

Машини та 

обладнання  

130 10405 4186 694   9 6 971    11090 5151     

Транспортні засоби 140 1189 541 25   25 1 132    1189 672     

Інструменти, 

прилади, інвентар 

(меблі) 

150 88 12 1   - - 5    89 17     

Робоча і продуктивна 

худоба 

160                  

Багаторічні 

насадження 

170                  

Інші основні засоби 180 546 295 171   82 72 129    635 352     

Бібліотечні фонди 190                  

Малоцінні 

необоротні 

матеріальні активи 

200 26 26 5   1 1 5    30 30     

Тимчасові (не 

титульні) споруди 

210                  

Природні ресурси 220                  

Інвентарна тара 230                  

Предмети покату 240                  

Інші необоротні 

матеріальні актики 

250                  

Разом  260 34200 10136 1034   117 80 1651    35117 11707     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1801008 



                                                                                                                                               

 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Охарактеризуйте сутність фінансового стану підприємства. 

2. Назвіть основні завдання аналізу фінансового стану підприємства. 

3. Назвіть основні прийоми аналізу. 

4. На чому ґрунтуються неформалізовані методи аналізу? 

5. Які методи аналізу відносять до формалізованих? 

6. Назвіть основні групи показників фінансового стану підприємства. 

7. Дайте характеристику показників оцінки майнового стану підприємства. 

8. Що розуміють під ліквідністю підприємства і якими показниками її можна 

проаналізувати? 

9. Що характеризують показники платоспроможності? 

10. Назвіть типи фінансової стійкості підприємства. 

11. Назвіть коефіцієнти рентабельності. 

12. Охарактеризуйте сутність комплексного аналізу фінансового стану 

підприємства. 

13. Охарактеризуйте показники рентабельності, розраховані на базі даних 

бухгалтерського обліку прибутків та збитків. 

14. Що відносять до інформаційної бази для оцінювання фінансового стану 

підприємств? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  

 

ТЕМА: РОЗРАХУНОК ОСНОВНИХ ВИДІВ ПОДАТКІВ, ЩО СПЛАЧУЮТЬ 

ЮРИДИЧНІ ТА ФІЗИЧНІ ОСОБИ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

 

Мета заняття: навчитись розраховувати основні види податків, які сплачують 

юридичні та фізичні особи 

Забезпечення заняття: роздатковий матеріал: методичні вказівки, типові 

задачі, завдання для самостійної роботи 

 

Хід роботи: 

 

1. Ознайомлення з методичними вказівками 

2. Розв’язування типових задач 

3. Самостійна робота студентів 

 

Теоретичні відомості 

Податки – це система обов’язкових платежів, які сплачуються юридичними та 

фізичними особами до централізованого фонду фінансових ресурсів 

За формою взаємовідносин платника податків та держави податки поділяються 

на : 

- прямі; 

- непрямі 

Прямі податки, сплата яких безпосередньо пов’язана з податкоплатником і 

податковою базою, причому платник та його носій співпадають. 

Непрямі податки, сплата яких пов’язана з ціноутворюючими механізмами і 

платник податку не завжди є його носієм. 

За рівнем запровадження податки поділяються на: 

- загальнодержавні; 

- місцеві 

Загальнодержавні податки – це обов’язкові платежі, які затверджуються і 

запроваджуються найвищими органами влади і їх справляння є обов’язковим на всій 

території країни. 

Місцеві податки – це такі обов’язкові платежі, які приймаються і 

запроваджуються місцевими органами влади базового рівня і обов’язковість яких 

характерна для певної території 

 
 

Рішення типових задач 

Задача №1 

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень поточного 

року на основі наведених даних: 

1. Реалізовано товарів на суму 2400 грн. 

2. Придбано товарів на суму 3000 грн. 

Розв’язання 

1. Податкове зобов’язання з ПДВ у податковому періоді становить: 

ПЗ = 2400 × 20/120 = 400 грн. 

2. Визначимо податковий кредит з ПДВ у податковому періоді: 



                                                                                                                                               

 

 

ПК = 3000 × 20 /120 = 500 грн. 

3. Сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті в бюджет за вересень 

поточного року дорівнює: 

ПДВ = ПЗ – ПК 

ПДВ = 400 – 500 = -100 грн. 

Від’ємне значення величини ПДВ свідчить про те, що підприємство має право 

на отримання бюджетного відшкодування в розмірі 100 грн. на протязі 30 

календарних днів, що настають за останнім днем граничного терміну подання 

декларації 

 

Задача №2 
Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет, або величину 

бюджетного відшкодування за таких умов: 

1) відвантажено продукції за контрактом № 18 на суму 300000 грн. (у т.ч. 

ПДВ); 

2) перераховано постачальнику за одержану продукцію – 120000 грн. (у т.ч. 

ПДВ); 

3) придбано товару за контрактом № 5 у постачальника – 48000 грн. (у т.ч. 

ПДВ) 

Розв’язання 

ПДВ = ((300000 - 120000 – 48000)×20%)/120% = 22000 грн. 

 

Задача №3. Визначити суму податку на прибуток, якщо в звітному році сума 

скоригованого доходу підприємства складала 120000 грн., валових витрат— 40000 

грн., амортизаційних відрахувань — 20000 грн. Крім того, на ремонт основних 

виробничих фондів підприємство витратило 10000 грн. Балансова вартість їх на 

початок звітного року становила 120 000 грн. 

Розв’язання 

Доходи-валові витрати – амортизація = база (об’єкт) оподаткування 

120 000-40 000-20000=60 000 грн. 

Суми витрачені на ремонт (10 000 грн.) не враховуються для зменшення бази 

оподаткування, а збільшують балансову вартість основних фондів. 

 

Задача № 4 

На територію України ввозиться 30000 пляшок горілки. Об’єм однієї пляшки – 

0,5 л. міцність горілки – 40%. Розрахувати суму акцизного податку, якщо ставка 

акцизного податку складає 126,96 грн за 1л 100% спирту. 

Розв’язання 

1) Перераховуємо ставку акцизного податку для 40% напою: 

126,96грн – 100% 

х грн. – 40% 

 х = (126,96×40)/100 = 50,78 грн. 

2) 30000 пляшок по 0,5 л переводимо в літри: 

30000×0,5 = 15000 л горілки 

3)Акцизний податок дорівнює: А = (15000×50,78)/1 = 171700 грн 

 

Задача № 5 

 Підприємство придбало по імпорту товар вартістю 1000 доларів, митний збір – 

0,2 %, мито – 20%, акцизний податок  – 15%, курс НБУ на дату розмитнення  



                                                                                                                                               

 

 

100 доларів США – 2500 гривень. Розрахувати акцизний податок.  

Розв’язання 

Акцизний податок = (вартість по курсу НБУ + митний збір + мито)×ставку 

акцизного податку 

Вартість по курсу НБУ = 1000×5,30 = 5300 грн. 1000×25,0 = 25000 грн. 

Митний збір = 25000×0,2%/100% = 50 грн. 

Мито = 25000×20%/100% = 5000 грн. 

Акцизний податок = (25000 + 50 + 5000)×15%/100% = 4507,50 грн. 

 

Задача №6 

Виручка від реалізації продукції складає 120000 гривень. При цьому 

матеріальні витрати підприємства склали 60000 гривень. Витрати з оплати праці 

робітникам склали 10000 гривень. Знайти прибуток, податок на прибуток та чистий 

дохід. 

Розв’язання  

1. Знаходимо прибуток підприємства 

120000 – 60000 – 10000 = 50000 грн. 

2. Знаходимо податок на прибуток 

     50000× 25% / 100% = 12500 грн. 

3. Знаходимо чистий дохід 

50000 – 12500 = 37500 грн. 

 

Задача №7 

Робітниці Соколовій за січень  2019 року нарахована заробітна плата в сумі 

3770 грн., а також оплата праці під час хвороби у сумі 1420 грн. Розрахувати суму 

податку з доходу. 

Розв’язання  

   Податок з доходу фізичної особи складає: 

     (3770 + 1420) ×15%  = 778,50 грн.   

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Завдання 1 Охарактеризуйте елементи оподаткування: 

1. суб'єкт податку 

 

2. носій податку 

 

3. об'єкт оподаткування 

 

4. одиниця оподаткування 

 

5. джерело сплати 

 

6. податкова ставка 

 

7. податкова  квота 

 

8. податковий період 



                                                                                                                                               

 

 

 

Завдання 2 Виріши наведені задачі  

Задача №1 
Підприємство для виготовлення меблі придбало матеріалів на суму 7000 грн. (з 

урахуванням ПДВ), а вартість виготовленої та реалізованої продукції складає 10000 

грн. (з урахуванням ПДВ). Визначте суму податкового зобов’язання. Визначте суму 

ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача №2 

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за квітень поточного року 

на основі наведених даних: 

1. Реалізовано товарів на суму 4200 грн. 

2.  Придбано товарів на суму 5000 грн. 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3 

Визначити величину ПДВ, який підлягає сплаті в бюджет, або величину 

бюджетного відшкодування за таких умов ( в т.ч. ПДВ): 

1) одержано передплату від покупця згідно контракту – 65000 грн.; 

2) відвантажено продукції за контрактом на суму – 42000 грн.; 

3) отримано аванс від покупця згідно договору – 38000 грн.; 

4)придбано матеріалів від постачальника, згідно контракту на суму – 21000 грн. 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 4 

На підставі даних таблиці вирахувати акцизний податок, скласти розрахунок на 

бланку встановленої форми та вказати терміни сплати в бюджет. 
 

Покупці Вид продукції Кількість реалізованої 

продукції, літрів 

Дата оплати рахунків 

А Горілка (40% спирту) 1200 04.03 

Б Лікер (25% спирту) 810 10.03 

В Коньяк (42% спирту) 1400 14.03 

 Ставка акцизного податку – 126,96 грн. за 1л. 100% 

Розв’язання 

________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5 

 Підприємство придбало по імпорту товар вартістю 5000 доларів, митний збір – 0,2 

%, мито – 20%, акцизний податок  – 15%, курс НБУ на дату розмитнення 100 

доларів США – 2600 гривень. Розрахувати акцизний податок.  

 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача №6 

Виручка від реалізації продукції складає 120000 гривень. При цьому матеріальні 

витрати підприємства склали 60000 гривень. Витрати з оплати праці робітникам 

склали 10000 гривень. Знайти прибуток, податок на прибуток та чистий дохід. 

     Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача №7 

Валовий дохід підприємства від реалізації продукції за рік склав 160000 грн. 

Розрахувати податок на прибуток, якщо валовий дохід від внереалізаційних 

операцій склав 80000 грн, витрати на оплату праці та  по внереалізаційним 

операціям склали 90000 грн. 

     Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача №8 

На основі даних визначити оподатковуваний прибуток 
Підприємство Скоригова

ний дохід, 

тис.грн. 

Валові 

витрати, 

тис.грн. 

Амортизаційні 

відрахування, 

тис.грн. 

Оподатковува

ний дохід, 

тис.грн. 

Податок 

на 

прибуток, 

тис.грн. 
ВАТ «Сокіл» 200 100 45   

ВАТ «Мрія» 100 55 30   

ВАТ«Орбіта» 350 150 90   

 



                                                                                                                                               

 

 

Задача №9 

Визначити величину податку, який утримується з доходів (посадовий оклад) 

1)Кириченко Б.В. – 5480 грн.; 

2)Самойленко С.В. - 6921грн.; 

3)Маренко К.Н. – 7710 грн. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 10 

Протягом місяця робітнику нарахована заробітна плата в розмірі 5925 грн., а 

також винагорода по громадсько-правовому договору за виконані роботи в розмірі 

1528 грн. Визначити податок з доходу фізичної особи 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 11 

Підприємство використовує воду на виробничі потреби 

Дані І кварталу 
Джерело використання 

води 

Затверджений ліміт, 

м3 

Фактично 

використано 

Плата за 

використання води, 

грн. 

Поверхневе джерело (р. 

Дніпро) 

 

60000 

 

62000 

 

Підземне джерело 

(Запорізька обл.) 

 

35000 

 

30000 

 

Обчислити плату за спеціальне використання водних ресурсів. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Задача 13. Обчислити плату за деревину. ПП «Лісоруб» здійснено вирубку 

деревини. Дані лісорубного квитка та акту у таблиці: 
Породи дерев Матеріальна 

оцінка, м3 

Плата за 1 м3, 

грн.. 

Фактично 

заготовлено, м3 

Рішення 

Дуб  360 110 390  

Ялина  300 90 350  

Граб  600 180 500  

Клен  420 90 450  

Ясен  250 200 280  

Береза  220 140 320  

 

________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Які особливості сплати ПДВ? 

2. В яких випадках можна отримати бюджетне відшкодування? 

3. Як здійснюється нарахування акцизного податку? 

4. Як нараховуються митні збори в залежності від транспортування товарів? 

5. Дайте визначення платників, об’єктів та назвіть ставки податку на прибуток. 

6. Економічна суть оподаткування доходів громадян. 

7. Алгоритм здійснення розрахунку податку з доходів фізичних осіб 

8. Земельний податок із земель сільськогосподарського призначення. 

9. Земельний податок на землі несільськогосподарського призначення. 

10. Склад місцевих податків та зборів 

11. Назвіть суб’єктів єдиного податку. 

12. Особливості сплати і нарахування єдиного податку для юридичних осіб. 

13. Особливості сплати і нарахування єдиного податку для фізичних осіб. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  
 

ТЕМА: АНАЛІЗ СКЛАДУ ДОХІДНОЇ ТА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ. РОЗРАХУНОК ТА АНАЛІЗ ОСНОВНИХ 

ПОКАЗНИКІВ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

УКРАЇНИ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

  

Мета заняття: навчитись аналізувати дохідну та видаткову частину 

державного бюджету 

Забезпечення заняття: роздатковий матеріал: методичні вказівки 

 

Хід роботи: 

 

1. Ознайомлення з методичними вказівками 

2. Виконання завдання  
 

 

Теоретичні відомості 

 Державний бюджет - це система економічних відносин, що виникає між 

державою і підприємствами, фірмами, організаціями та населенням, з метою 

формування та використання загального централізованого фонду грошових ресурсів 

для задоволення суспільних потреб. В Україні за структурою бюджетна система 

складається з республіканського бюджету та бюджету адміністративно-

територіальних одиниць. Саме з нього фінансуються витрати на здійснення 

державних програм у галузях утримання центральних органів державної влади й 

управління, соціального захисту, будівництва тощо. Державний бюджет має дві 

частини: доходи й видатки. 

Дохідна частина державного бюджету є фінансовою основою діяльності 

держави в цілому. Її склад та структура залежать від економічних завдань, які 

виникають в суспільстві в той чи інший період часу. 

Стосовно особливостей доходів загального фонду Державного бюджету, то 

вони призначені для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не 

спрямовуються на конкретну ціль. Як і доходи спеціального фонду,  вони за своєю 

класифікацією поділяють на 4 окремі групи: податкові надходження, неподаткові 

надходження, доходи від операцій з капіталом та трансферти. 

Відповідно до Бюджетного кодексу видатки бюджету являють собою кошти, 

що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним 

бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення 

надміру сплачених до бюджету сум. Вони націлені на виконання завдань та функцій 

державної влади й органів місцевого самоврядування. Видатки відображають 

відносини, які виникають через використання фінансових ресурсів держави. Вони 

здійснюються за допомогою витрат, котрі представляють механізм обміну 

грошового фонду держави на конкретні суспільні послуги  та програми для 

досягнення добробуту населення. 

 
 

 



                                                                                                                                               

 

 

Завдання 1 Заповніть  таблицю та зробіть відповідні висновки 

Показники виконання Державного бюджету України за 2018 рік 

  

  

Факт 2018 рік, 

млрд. гривень 

Темпи росту порівняно 

з 2017 роком, у % 

загальн. 

фонд 

спец. 

фонд 

всього загальн. 

фонд 

спец. 

фонд 

всього 

ДОХОДИ       

податок на прибуток підприємств       

податок на додану вартість       

акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 
      

акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 
      

ввізне мито       

рентна плата      . 

кошти, що перераховуються Національним банком 

України відповідно до Закону України "Про 

Національний банк України" 

      

власні надходження бюджетних установ       

ВИДАТКИ, з них:       

Обслуговування державного боргу       

Загальнодержавні функції (без обслуговування 

державного боргу), у т. ч.: 
      

вищі органи державного управління, органи 

місцевої влади та місцевого самоврядування, 

фінансова та зовнішньополітична діяльність 

      

Соціальний захист та соціальне забезпечення 

(без урахування видатків на покриття дефіциту 

коштів Пенсійного фонду України для виплати 

пенсій), у т. ч.: 

      

соціальний захист пенсіонерів (без урахування 

видатків на покриття дефіциту коштів Пенсійного 

фонду України для виплати пенсій) 

      

Видатки на покриття дефіциту коштів 

Пенсійного фонду України для виплати пенсій 
      

Охорона здоров'я       

Духовний та фізичний розвиток (без урахування 

видатків на підготовку і проведення Євро 2012) 
      

Освіта (без урахування видатків на професійно-

технічну освіту2, у т.ч.:  
      

дошкільна освіта        

вища освіта        

післядипломна освіта        

Охорона навколишнього природного середовища       

Економічна діяльність (без урахування 

компенсації НАК "Нафтогаз України" різниці 

між цінами закупівлі імпортованого 

природнього газу та його реалізацією)  

      

Житлово-комунальне господарство        

Оборона       

Громадський порядок, безпека та судова влада       

Міжбюджетні трансферти       

КРЕДИТУВАННЯ    - - - 

ФІНАНСУВАННЯ ("+" - дефіцит)       

Висновки: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 2 

Здійсніть аналіз доходів і видатків державного бюджету за 2019 рік, визначте їх 

загальний показник в цілому по Україні та зробіть відповідні висновки. 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

Завдання 3.  Проаналізуйте дохідну (видаткову) складові Державного бюджету на 

2020 рік. 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. У чому полягає призначення і роль бюджету? 

2. Які функції бюджету і в чому їх сутність ?  

3. У чому виражається матеріальний зміст бюджету ? 

4. Які існують бюджетні методи регулювання економічних і соціальних процесів? 

5. Які складові бюджетної системи України? 

6. Що являє собою бюджетний процес і які стадії він включає? 

7. Що є основою бюджетного процесу? 

8. Яким чином забезпечується касове виконання бюджету? 

9. У чому полягає суспільне призначення доходів і видатків бюджету?  

10. За якими ознаками класифікують доходи бюджету? 

11. Які ознаки покладено в основу класифікації видатків бюджету? 

12. Назвіть і охарактеризуйте принципи бюджетного фінансування. 

13. Які існують форми бюджетного фінансування? 

14. Які показники характеризують стан бюджету? 

15. Що таке бюджетний дефіцит і які існують джерела погашення його? 

16. У чому полягає суть секвестру бюджету? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  
 

ТЕМА: АНАЛІЗ СКЛАДУ ДОХІДНОЇ ТА ВИДАТКОВОЇ ЧАСТИНИ 

ОКРЕМОГО ВИДУ МІСЦЕВОГО БЮДЖЕТУ. РОЗРАХУНОК 

ОСНОВНИХ ПОКАЗНИКІВ, ЙОГО СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ 

  

Мета заняття: навчитись аналізувати дохідну та видаткову частину місцевого 

бюджету 

Забезпечення заняття: роздатковий матеріал: методичні вказівки 

 

Хід роботи: 

 

1. Ознайомлення з методичними вказівками 

2. Виконання завдання  
 

 

Теоретичні відомості 

 

Місцеві бюджети — це фонди фінансових ресурсів, що мобілізуються й 

витрачаються на відповідній території.  

Місцеві бюджети складаються із загального і спеціального фондів. Бюджетний 

кодекс дозволяє здійснювати передачу коштів між загальними та спеціальними 

фондами бюджету, але тільки в межах бюджетних призначень і лише шляхом 

внесення змін до рішення відповідної ради . 

Доходами бюджету є кошти, які надходять у постійне користування на 

безповоротній основі. Вони забезпечують стабільність бюджету і фінансування його 

видатків. 

Бюджетний кодекс України поділяє джерела доходів місцевих бюджетів на 

чотири розділи, а саме:      

1)                податкові надходження; 

2)                неподаткові надходження; 

3)                доходи від операцій з капіталом; 

4)                трансферти. 

Щодо видатків місцевого бюджету, то ними виступають економічні 

відносини, що виникають у зв’язку з фінансуванням власних і делегованих 

повноважень місцевих органів влади. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

 

 

Завдання 1 

Проаналізуйте структуру доходів  загального фонду місцевих бюджетів у 

січні-квітні 2019 р. за функціональною класифікацією, визначте відхилення. Зробіть 

висновки 

 
 

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

Таблиця 1. Структура доходів загального фонду місцевих бюджетів у січні-

квітні 2019 року 

 
 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

Завдання 2.  

Проаналізуйте структуру видатків  місцевих бюджетів у січні-квітні 2019 р., 

визначте відхилення. Зробіть висновки 
 

 



                                                                                                                                               

 

 

 

 
 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

Завдання 3.  

Проаналізуйте структуру доходів та видатків  міста Бердянська в 2018 - 2019 

р., визначте відхилення. Зробіть висновки. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. У чому полягає сутність і призначення місцевих фінансів? 

2. Які структурні елементи включають місцеві фінанси? 

3. Як класифікують доходи місцевих органів влади за джерелами надходжень та 

економічною природою? 

4. За рахунок яких джерел формуються доходи місцевих бюджетів? 

5. Що відносять до власних і залучених коштів місцевих бюджетів? 

6. Що являє собою фінансове вирівнювання? 

7. Які основні напрями міжбюджетного реформування? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  
 

ТЕМА: ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ  З РОЗПОДІЛУ ЄДИНОГО ВНЕСКУ 

НА ЗАГАЛЬНООБОВЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ МІЖ 

СОЦІАЛЬНИМИ ПОЗАБЮДЖЕТНИМИ ФОНДАМИ 

  

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

 

Мета заняття: навчитись проводити розрахунки єдиного внеску 

 

Забезпечення заняття: роздатковий матеріал: методичні вказівки, типові 

задачі, завдання для самостійної роботи 

 

Хід роботи: 

 

1.Ознайомлення з методичними вказівками 

2.Самостійна робота студентів 

 

Теоретичні відомості 

В Україні система соціального страхування складається з пенсійного 

страхування, страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та 

витратами, зумовленими народженням та похованням, страхування від нещасних 

випадків на виробництві та професійних захворювань, страхуванням на випадок 

безробітті, медичного страхування . 

Пенсійний фонд України є центральним органом виконавчої влади, що 

здійснює управління фінансами пенсійного забезпечення. 

Платниками збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування є: 

1) суб’єкт підприємницької діяльності незалежно від форм власності, їх 

об’єднання, бюджетні, громадські організації, об’єднання громадян та інші 

юридичні особи, філії, відділення та інші відокремлені підрозділи платників 

податку, що не мають статусу юридичної особи. Об’єктом оподаткування є: 

фактичні витрати на оплату праці працівників, які включають витрати на 

виплату основної і додаткової заробітної плати та інших заохочувальних та 

компенсаційних виплат, у тому числі в натуральній форми; 

2) фізичні особи, які працюють на умовах трудового договору, та фізичні 

особи, які виконують роботи згідно з цивільно-правовими договорами, в 

тому числі члени творчих спілок, творчі працівники. Об’єктом 

оподаткування є сума оподаткованого доходу.   

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття створюється для управління страхуванням на випадок 

безробіття, провадження збору та акумуляції страхових внесків, контролю за 

використанням коштів, виплати забезпечення та надання соціальних послуг.  

Страхуванню на випадок безробіття підлягають особи, які працюють на умовах 

трудового договору, включаючи тих, які проходять альтернативну службу, а також 

тих, які працюють неповний робочий день або неповний робочий тиждень. 

Страхуванню на випадок безробіття не підлягають: працюючі пенсіонери та 

особи, які отримали право на пенсію; іноземні та особи без громадянства, які 

тимчасово працюють за наймом в Україні, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами України. Страхувальниками є роботодавці і застраховані особи. 



                                                                                                                                               

 

 

Фонд соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності є органом, який здійснює керівництво та управління 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 

втратою працездатності та витратами зумовленими народженням та похованням; 

проводить збір та акумуляцію страхових внесків та інших коштів; надає матеріальне 

забезпечення та соціальні послуги, а також здійснює контроль за використанням цих 

коштів.  

Розмір страхового внеску  до фонду соціального страхування від нещасних 

випадків на виробництві залежить від класу професійного ризику виробництва, до 

якого віднесено підприємство, знижки до нього чи надбавки. Існують 67 класів 

професійного ризику виробництва, і в залежності від класу встановлені страхові 

тарифи. 

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) — 

обов'язковий платіж до системи загальнообов'язкового державного соціального 

страхування, що справляється в Україні з метою забезпечення страхових виплат за 

діючими видами загальнообов'язкового державного соціального страхування. 

Уведений з 1 січня 2011 року, замінив собою чотири окремі відрахування: 

до Пенсійного фонду; до фондів страхування на випадок безробіття; із тимчасової 

втрати працездатності; від нещасних випадків на виробництві. 

 

 

Завдання для самостійного вирішення 

 

 

Завдання 1. Схематично наведіть схему класифікації цільових державних 

фондів. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 2. Схематично на ведіть види цільових державних фондів 
 

 

 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%27%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/2011
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B7_%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96


                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання 3. Надайте відповіді на запитання 

 

 1. Створення постійних фонді пов’язане з  

 

 

2. Тимчасові фонди формуються з метою 

 

 

1. До джерел формування доходів державних цільових фондів відносять: 

 

 

2. Цільові фонди бюджету включають бюджетні призначення виключно на 

конкретні цілі в таких випадках: 

 

 

5. Принципи організації централізованих фондів фінансових ресурсів: 
 

 

 

Завдання 4. На основі типової задачі вирішити наведені нижче 

 

Задача  

Визначити суми нарахувань та утримань єдиного внеску. Працівник у січні 

місяці отримав заробітну плату у сумі 2000 грн., а також нараховані 1000 грн. 

лікарняних, у т.ч. 400 грн. за рахунок підприємства та 600 грн. за рахунок Фонду 

державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Підприємство має 15 клас професійного ризику.    

 

Розв’язання  

Суми нарахувань та утримань складуть: 

 Нараховано єдиний внесок на:  

 -  заробітну   плату           2000 грн. × 37,0% = 740,00 грн.; 

 -  суму лікарняних 1000грн. × 33,2% = 332,00 грн.  

Утримано єдиний внесок із:  

-   заробітної плати   2000 грн. × 3,6% = 72,00 грн.;  

-   лікарняних за перші 5 днів       400 грн. × 2,0% = 8,00 грн.; 



                                                                                                                                               

 

 

 - допомоги з тимчасової непрацездатності  600 грн. × 2,0% = 12,00 грн. 
 

 

Задача №1 

Основна заробітна плата підприємства склала 80000 грн, додаткова – 35000 грн. 

Підприємство має 49 клас професійного ризику.  Розрахувати суму єдиного внеску. 

 

Розв’язання  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача №2 

Фонд заробітної плати підприємства склав – 100000 грн.  Підприємство має 59 

клас професійного ризику.  Розрахувати суму єдиного внеску. 

Розв’язання  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Задача №3 

Визначити суми нарахувань та утримань єдиного внеску. Працівник у січні 

місяці отримав заробітну плату у сумі 3000 грн., а також нараховані 700 грн. 

лікарняних, у т.ч. 440 грн. за рахунок підприємства та 260 грн. за рахунок Фонду 

державного соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Підприємство має 45 клас професійного ризику.    
 

Розв’язання  
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 

 

1. Розкрийте сутність державних цільових фондів та охарактеризуйте їх види. 

2. З яких джерел формується бюджет Пенсійного фонду?  

3. За якими напрямами використовуються кошти Пенсійного фонду? 

4. Які джерела утворення та напрями використання Фонду соціального 

страхування з тимчасової втрати працездатності?  

5. Назвіть джерела формування та напрями використання Фонду 

загальнообов’язкового державного страхування на випадок безробіття 

6. Визначте мету утворення та напрями використання Фонду соціального 

страхування від нещасних випадків. 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                               

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  
 

ТЕМА: ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗІ СТРАХУВАННЯ. 

РОЗРАХУНОК ВІДШКОДУВАННЯ ЗА РІЗНИМИ ВИДАМИ СТРАХУВАННЯ 
 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

 

Мета заняття: навитись розраховувати відшкодування страхових компаній 

страхувальникам за різними видами страхування в разі настання страхової події, а 

також оформлювати  договори зі страхування 

 

Забезпечення заняття: роздатковий матеріал: методичні вказівки, типові 

задачі, завдання для самостійної роботи 

 

Хід роботи: 

 

1.Ознайомлення з методичними вказівками 

2.Розв’язування типових задач 

3.Самостійна робота студентів 

 

Теоретичні відомості  
Специфічніть страхування як перерозподільчого механізму доходів 

суспільства визначається наявністю страхових ризиків, здатних зумовити 

матеріальні чи інші витрати суспільства та їх усунення. З метою організації 

замкнутої рокладки збитку на всіх учасників страхування утворюється цільовий 

страховий грошовий резерв, джерелом якого є встановлені внески всіх 

застрахованих юридичних чи фізичних осіб. Саме це і є відмінною ознакою 

категорії страхування, її особливістю. 

Головними учасниками страхового процесу є страхувальники (юридичні і 

фізичні особи), страховики (юридичні особи) та посередники-агенти (юридичні і 

фізичні особи) і брокери (юридичні особи). 

Страховий внесок обчислюється за такою схемою: 

 Страховий внесок = Страховий тариф × Одиниця страхової суми – Знижка + 

Надбавка 

Головний принцип майнового страхування – принцип відшкодування збитку. 

Його суть полягає в тому, що після настання страхового випадку і появи збитку, 

страхувальник повинен знаходитися у тому ж фінансовому стані, в якому він бувв 

до настання страхової події. Загальна формула розрахунку збитку має такий вигляд: 

З = В – З + Р – Зв, 

де З – сума збитку; 

    В – вартість майна; 

    З – сума зношення; 

    Р – витрати для рятування та приведенню майна в належний стан; 

    Зв – вартість залишків майна, придатних для подальшого використання (у 

залишковій вартості). 

Дана формула при різних варіантах збитку може бути відповідно змінена. 

Якщо будинки, споруди, засоби транспорту та інші об’єкти пошкоджені частково, то 

збиток визначається таким чином: 

З = ВВ – З + Р, 



                                                                                                                                               

 

 

де ВВ – вартість відновлення (ремонту) пошкодженого об’єкту; 

       З – сума зношення пошкодженого об’єкту; 

       Р – витрати з урятування та приведення майна в належний стан. 

Розмір збитку при знищенні сільськогосподарської продукції, матеріалів. 

Сировини та іншого майна, що не відноситься до основних засобів підприємства, 

визначається таким чином: 

З = БВ – ВЗ + Р, 

де БВ – балансова вартість на момент страхового випадку; 

     ВЗ – вартість залишків майна; 

        Р – витрати по рядування та приведенню майна в належний стан. 

У разі  загибелі (пошкодження) майна відшкодування визначається таким 

відсотком від суми збитку, в якому майно було застраховане, але розмір 

відшкодування не повинен перевищувати розміру страхової суми. 

 

Рішення типових задач 

Задача №1 

Клієнт виразив бажання застрахуватися за програмою «РИЗИК» на 2500 

дол.США страхової суми з щорічним внесенням страхової премії. Розмір річної 

премії, що клієнт повинен заплатити, щоб одержати 1000 од. страхової суми, за 

таблицею тарифів склав 4,5 од. (долара США). Індекс компанії на момент 

розрахунку склав 4,4. 

Необхідно розрахувати: 

1. Розмір річної премії в доларах США, яку клієнт мусить заплатити, щоб при 

настанні страхового випадку компанія виплатила йому обговорену страхову 

суму (2500 дол. США); 

2. Розмір річної премії, для розрахунку на тих же умовах, але в гривнях 

 

Розв’язання  

1. Розмір річної премії в доларах США: 

Х = (4,5 × 2500) / 1000 = 11,25 дол. США 

2. Річна премія в гривнях з урахуванням індексу інфляції: 

11,25  × 4,4 = 49,5 грн. 

 

Задача №2 

Укладається договір страхування за програмою змішаного страхування життя 

Страхова премія, яку клієнт повинен сплачувати щорічно протягом усього 

терміну страхування склала, виходячи з таблиці тарифів, 125 дол. США 

Клієнт обумовив щоквартальне внесення страхової премії. Пеня при 

щоквартальній оплаті складає 6% від розміру річної премії. 

Необхідно розрахувати: 

1. Розмір щоквартальної премії, за умови, що пеня оплачується до величини 

річної премії; 

2. Розмір щоквартальної премії, за умови, що пеня, входить у розмір річної 

премії; 

3. Розмір річної премії, що йде в розрахунок при визначенні величини 

страхової суми за таблицею тарифів, якщо пеня входить у розмір річної 

премії, сплачуваної клієнтом. 

Розв’язання 

1. Пеня оплачується. Щоквартальна премія складає: 



                                                                                                                                               

 

 

125 – (1 +0,06) /12 = 11, 5 дол.США 

2. Пеня включається. Щоквартальна премія складає: 

125 / 12 = 10,42 дол.США 

3. Пеня включається. Річна премія для розрахунку страхової суми складе: 

125 – (0,06 × 125) = 125  × ( 1 – 0,06) = 117,5 дол.США 

 

Задача №3 

Утримання і лікування одного хворого обходиться лікувальному закладу в 

середньому у 2000 грн. За рік лікувальний заклад обслуговує 5000 хворих. 

Бюджетне асигнування становить 40%. Вирахувати суму страхового резерву по 

медичному страхуванню та страховий платіж страхувальників, коли їх кількість 

становить: 10000; 20000; 50000; 100000 осіб і коли страхова сума дорівнює сумі 

вартості лікування одного хворого, при цьому брутто-платіж утримує в собі 20% 

навантаження на нетто-ставку. 

Примітка: розв’язуючи цю задачу, приділіть увагу структурі брутто-ставки і 

джерелу формування страхових резервів страховика. 

 

Розв’язання 

Визначимо потребу у грошових коштах лікувального закладу: 

5000 × 2000 = 10000000 грн., 

з котрих бюджетне асигнування складає: 

10000000  × 0,4 = 4000000 грн., 

а 6000000 грн.  (10000000 – 4000000) треба зібрати з страхувальників у вигляді 

страхових платежів для створення страхового резерву. Але такий резерв 

створюється на базі нетто-ставки. Вона дорівнює 80% від брутто-ставки, оскільки 

20%, згідно з умовою, - це навантаження на платіж клієнта (100% - 20%). Тоді, коли 

страхувальників 10000, страховий платіж кожного буде становить 600 грн. 

(6000000/10000), коли 20000 – 300 грн. (6000000/20000), коли 50000 – 120 грн. 

(6000000/50000), а коли 1000000 – 6 грн. (6000000/1000000). 

Тобто – чим більше буде залучено страхувальників – тим платіж кожного буде 

меншим, при таких обсягах витрат (лікування у середньому 5000 хворих). 

 

Задача №4 

Майно підприємства загальною вартістю 200 млн. грн. застраховане на 100 

млн.грн. через пожежу знищено майно на 80 млн. грн. 

Розрахувати: яку суму страхового відшкодування отримає страхувальник? 

 

Розв’язання 

Відшкодування буде проведено у розмірі 40 млн.грн., оскільки укладення 

договору страхування ґрунтувалося на пропорційній відповідальності (100млн. 

грн./200 млн. грн.= 0,5 – коефіцієнт пропорційності), тому по залежності: 

Відшкодування = (Збиток × страхову суму)/Вартість майна 

(80000000 × 100000000)/200000000 = 40000 грн 

Задача №5 

Матеріальні активи підприємства були застраховані на 60 млн.грн., що 

становить 50% від їх оцінки. Після укладання договору підприємство додатково 

закупило майна на суму 15 млн. грн. Яку суму страхового відшкодування отримає 

підприємство. Якщо все його майно загине? 

 



                                                                                                                                               

 

 

Розв’язання 

Оскільки враховується тільки застраховане майно, то сума застрахованого 

відшкодування становитиме 60 млн.грн. 

 

Задача №6 

Майно підприємця вартістю 280 тис. грн. застраховано на 140 тис.грн. 

Пожежею знищено майно на суму 60 тис.грн. Яку суму страхового відшкодування 

отримає підприємець? 

 

Розв’язання 
Відшкодування буде проведено у розмірі 30 тис.грн., оскільки укладення 

договору страхування ґрунтувалося на пропорційній відповідальності (140тис. 

грн./280 тис. грн.= 0,5 – коефіцієнт пропорційності), тому по залежності: 

Відшкодування = (Збиток × страхову суму)/Вартість майна 

(60000 × 140000)/280000 = 30000 грн. 

Задача №7 

Розрахувати, яку суму треба присати у договір страхування телевізора 

«Панасонік», вартість нового 2100 грн. за умови, що він перебуває у користуванні 4 

роки і 3 місяці, а ставка зносу для електронних пристроїв дорівнює 14% на рік 

 

Розв’язання 

Страхова сума дорівнює: 

4 × 14% + (3 ×14%)/12 = 59,5% 

(2100 × 59,5)/100 = 1249,5 грн. 

Задача № 8 

Розрахувати виплати трьох страхових компаній по контрибуції за викрадений 

автомобіль вартістю 8200 грн., який вони застрахували свого часу на суми 

відповідно: 6500грн.; 8000 грн.; 8200 грн.; франшиза стосовно викраденя у двох 

страховиків була безумовною у розмірі – 5%, у третьої – умовною, в розмірі 8%. 

 

Розв’язання  

1. Розрахуємо консолідовану суму відповідальності трьох страховиків: 

6500 + 8000 + 8200 = 22700 грн. 

2. Визначимо відносну частку відповідальності кожного страховика у 

консолідованій сумі: 

І – 0,286 = 6500/22700 

ІІ – 0,352 = 8000/22700 

ІІІ – 0,361  = 8200/22700 

3. Розрахуємо суми відшкодування кожного страховика по контрибуції з 

урахуванням умови договорів страхування – франшиза безумовна чи 

умовна. При цьому сума франшизи безумовної відповідно до принципів 

страхування завжди вираховується із суми виплат страховика, а сума 

франшизи умовної вираховується, коли вона менше за суму виплат і не 

враховується, коли вона поглинається сумою виплат. 

І – 1935 грн. = [8200 × (0,286 – 0,05)] 

ІІ – 2476 грн. = [8200 × (0,352 – 0,05)] 

ІІІ – 2960 грн. = [8200 × 0,361] 

Пояснення: значення страхової суми для кожного страховика в такому разі 

буде однакова – 8200 грн., хоча й у кожного страховика на момент укладення 



                                                                                                                                               

 

 

договорів страхування вони були різні (6500грн., 8000грн., 8200грн). Але страховик 

займається працею на створення «безтурботності» у соціумі і тому керується 

законодавчими нормами. У цьому разі страхувальник вже себе покарав тим, що 

сплатив за одну й ту ж саму послугу тричі. А оскільки страховик виконує у 

суспільстві роль захисника, то він і виконує нормативи і тому страхова сума 

призначається для всіх рівною максимальній страховій сумі одного з страховиків, 

котрі прийняли участь у страхуванні цього об’єкта.  

 

Задача № 9 

 

Договір перевезення однієї метричної тони вантажу вартістю у 5 млн. грн.. на 

міжнародне повітряне перевезення було укладено між власником вантажу і 

транспортним агентством . згідно з Варшавською конвенцією, що регламентує 

відповідальність перевізника за вантаж, який перевозиться повітряним транспортом, 

агентство несе відповідальність у розмірі не більше як 100 грн. за 1 кг вантажу, на 

що агентство уклало договір з страховою компанією, як страхування 

відповідальності. Через помилку у виконанні польоту 200 кг вантажу стало 

повністю непридатним для використання. Визначити суму позову власника вантажу 

до страхувальника (суму компенсації йому від страховика по ризику «Страхування 

відповідальності») і суму збитку, що залишилася поза вимогами клієнта до 

транспортного агентства. 

 

Розв’язання  

1. Розрахуємо вартість одного кг вантажу: 

5000000/1000 = 5000 (грн.) 

2. Вартість втраченого майна становить: 

200 × 5000 = 1000000 (грн.) 

3. Сума позову до страхувальника (транспортного агентства) від власника 

вантажу буде прийнята до виконання, згідно з Варшавською конвенцією, у 

розмірі: 

200 × 100 = 20000 (грн.) 

І буде погашена страховиком за страхувальника. 

4. Сума збитку, що залишилася поза вимогою власника вантажу до 

транспортного агентства буде: 

1000000 – 20000 = 980000 (грн.) 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

 

Завдання 1 Вирішити наведені нижче задачі 

Задача № 1 

Майно підприємства загальною вартістю 300 млн. грн. застраховане на 150 

млн.грн. через пожежу знищено майно на 100 млн. грн. 

Розрахувати: яку суму страхового відшкодування отримає страхувальник? 

Розв’язання  

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2 

Домашнє майно вартітю 10000 грн. застраховане на суму 5000 грн., яка сума 

відшкодування при повному знищенні майна від страхового випадку? 

Розв’язання  

_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3 

Розрахувати, яку суму майна становить страхове відшкодування за втрачене 

внаслідок стихійного лиха майно вартістю 300 тис. грн., якщо в договір страхування 

було включено майно вартістю 500 тис. грн., а страхова сума дорівнювала 400 тис. 

грн? 

Розв’язання 
___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 4 

Громадянин звернувся до страхової компанії із заявою, в якій просив укласти з 

ним договір страхування зданих на збереження до ломбарду коштовностей на суму 

1000 грн. строком на 6 місяців. Визначити напрям договірних відносин та 

причетність страховика до цього. 

Розв’язання 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5 

Страхування автомобіля по ризику КАСКО вартістю 10000 грн., сумарний 

страховий тариф  становить 8%, франшиза  безумовна по ризикам відповідно 2, 5 і 1. 

Яку суму страхового відшкодування отримає страхувальник у разі викрадення 

автомобіля? 

Розв’язання 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 6 

Ліміт відповідальності страховика при оплаті позовів по страхуванню ризику 

«страхування професійної відповідальності» дорівнює 400000 грн. на один рік. Сума 

позовів до страхувальника в поточному році була на 500000 грн. Скільки 



                                                                                                                                               

 

 

відсотків від суми позовів сплатить страховик? Як класифікується таке страхування? 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 7 

Ліміт відповідальності страховика при екологічному страхуванні в країнах 

Європейської спільноти не повинен перевищувати 20 млн. дол. США, Лондонський 

ринок надає покриття до 170 млн.дол. США, Українське законодавство покриття 

ризику забруднення підприємствами України розцінює в 40000 грн. Визначити 

співвідношення можливостей економік західних країн до можливостей української 

економіки. Яка ваша думка, щодо такої можливості для ліквідації наслідків будь-

якої відомої Вам екологічної події? Примітка: курс валют візьміть на момент 

вирішення цієї задачі 

Розв’язання 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 8 

Договір перевезення однієї метричної тони вантажу вартістю у 3 млн. грн.. на 

міжнародне повітряне перевезення було укладено між власником вантажу і 

транспортним агентством . згідно з Варшавською конвенцією, що регламентує 

відповідальність перевізника за вантаж, який перевозиться повітряним транспортом, 

агентство несе відповідальність у розмірі не більше як 100 грн. за 1 кг вантажу, на 

що агентство уклало договір з страховою компанією, як страхування 

відповідальності. Через помилку у виконанні польоту 100 кг вантажу стало 

повністю непридатним для використання. Визначити суму позову власника вантажу 

до страхувальника (суму компенсації йому від страховика по ризику «Страхування 

відповідальності») і суму збитку, що залишилася поза вимогами клієнта до 

транспортного агентства. 

Розв’язання 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 9 

Фабрика застрахована від пожежі на страхову суму 500 тис.грн. Як 

опосередкований страховик Ви маєте квотний договір, згідно з яким утримується 

60% цього виду розику, 40% бере на себе перестраховик. Сталось пожежа, фабриці 

нанесено збиток у розмірі 120 тис.грн. Скільки фабрика отримує від 

перестрахувальника згідно квотів? З перстраховика? А коли фабрика згоріла 

повністю? 



                                                                                                                                               

 

 

 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 10 

Особи, які відповідають за утилізацію небезпечних відходів, уклали зі 

страховиком договір обов’язкового страхування відповідальності за шкоду, яка 

може бути заподіяна в результаті цієї утилізації. Визначить:  

1) суму страхового платежу, якщо страховий тариф визначено за 

максимальним розміром; 

2) суму страхових виплат за наслідками страхового випадку, якщо: 

а) шкода, заподіяна навколишньому природному середовищу, слкдає 1,5 

млн грн., при цьому за договором страхування визначено мінімально 

можливий відсоток відшкодування відповідно до чинного законодавства 

України; 

б) власності третіх осіб завдано збиток у розмірі 7,5 тис. грн. (за умовами 

договору межа відповідальності за цією шкодою складає 10% страхової 

суми) 

 

Розв’язання 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Завдання 2. Заповнити договір на страхування  

 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть елементи страхового ринку та охарактеризуйте їх. 

2. З якими документами пов’язано укладання страхової угоди?  

3. Як відбувається укладання договору страхування? 

4. Які характерні особливості проведення особового страхування? 

5. В чому суть і зміст майнового страхування? 

6. У чому полягають особливості страхування фінансових ризиків? 

7. Що таке відповідальність як об’єкт страхових відносин? 

8. Які причини появи та основні економічні ознаки перестрахування? 

9. У чому полягає обов’язкове страхування цивільної відповідальності власників 

транспортних засобів? 

10. У чому полягає різниця між співстрахуванням і перестрахуванням?   
 

 



                                                                                                                                               

 

 

ІНСТРУКЦІЙНА КАРТКА  

 

ТЕМА: ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДІЯЛЬНОСТІ  

   ФІНАНСОВИХ РИНКІВ. ВИЗНАЧЕННЯ КУРСУ АКЦІЙ.   

   РОЗРАХУНОК ДОХОДІВ ВІД ЦІННИХ ПАПЕРІВ  

 

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ  

 

Мета заняття: навчитись обчислювати курс акцій, а також доходи від цінних 

паперів 

Забезпечення заняття: калькулятор, інструкційна картка 

 

 

Хід роботи: 

 

1.Ознайомлення з методичними вказівками 

2.Розв’язування типових задач 

3.Самостійна робота студентів 

 

Теоретичні відомості 
Акція – це цінний папір, що випускається акціонерним товариством та засвідчує 

право власності на частку в статутному капіталі акціонерного товариства. 

Емітентом акцій можуть бути підприємства, інвестиційні компанії, банки,  а 

також інші промислові, комерційні, біржові структури, створювані як акціонерні 

товариства. 

За обсягом реалізації прав акціонерів акції можуть бути звичайними і 

привілейованими. 

Наявність декількох етапів у житті цінних паперів, їхнє тривале звертання на 

ринку обумовлюють різноманіття цін на акції: номінальну, емісійну, ринкову. 

На акції вказується номінальна вартість, обумовлена розподілом величини 

статутного капіталу акціонерного товариства на кількість акцій, що випускаються: 

Рн = УК / N, 

де УК – величина статутного капіталу; 

        N – кількість випущених акцій 

Облігації і сертифікати – боргові фінансові активи. 

Облігація – боргове зобов’язання емітента, що випустив цінний папір, сплатити 

власнику облігацій в обговорений термін номінальну вартість папера і щорічно (до 

погашення) фіксований відсоток, або відсоток, що плаває. 

Сертифікат – письмове свідчення емітента про внесок на його ім’я грошових 

коштів, що засвідчує право власника папера або його правонаступника на одержання 

після закінчення встановленого терміну суми чи депозиту внеску і відсотків по ньому. 

Орієнтиром прибутковості облігацій, як і акцій, служить номінальна ціна 

папера Рн, що фіксується на бланку: 

Рн = Zі /Nі, 

де Рн – номінальна ціна боргового зобов’язання визначеного достоїнства; 

     Zі – сума позики, що припадає на всі боргові зобов’язання визначеного 

достоїнства; 

     Nі – кількість емітованих паперів визначеного достоїнства 

Абсолютний розмір доходу за сертифікатом визначається двояко: 



                                                                                                                                               

 

 

1) якщо в умовах позики визначена річна процентна ставка, то абсолютна сума 

доходу за сертифікатом складає: 

Іс = ( і × Рн × m)/12, 

де і – річна процентна ставка; 

     m – термін позики в місяцях; 

2) якщо сертифікат розміщений за дисконтною ціною, а погашається за 

номінальною, доход визначається різницею ціни погашення і покупки: 

Іс = Рн – Рпр. 

Прибутковість сертифіката розраховується за формулою: 

і = Іс /Рпр 

 

Рішення типових задач 

Задача №1 

Визначити номінальну ціну акцій, випущених АТ, якщо статутний капітал 

складає 100млн.грн., а кількість випущених акцій – 1 млн.шт. 

 

Розв’язання 
Знаходимо номінальну вартість акцій за формулою: 

Рн = УК / N 

Рн = 100/1 = 100 грн. 

Номінальна ціна є певним орієнтиром цінності папера, база для визначення 

емісійної і ринкової ціни, а також розміру дивіденду. Пропорційно номінальній ціні 

акції виплачується частка акціонера при ліквідації акціонерного товариства. 

 

Задача №2 

Визначити курс акції, проданої за ціною 1500 грн., при номіналі 1000 грн. 

 

Розв’язання 

Ринкова ціна акції в розрахунку на 100 грошових одиниць номіналу називається 

курсом: 

Кр = (Рr / Рн) × 100, 

де Кр – курс акції; 

      Рr – ринкова ціна 

Рн – номінальна ціна 

Використовуючи формулу:  

Кр = (1500/1000) × 100 = 150% 

Курс акції дорівнює 150 процентним пунктам 

 

Задача №3 

Акція номіналом 1000 грн. куплена за курсом 250, і за нею виплачується 

дивіденд 50% річних. Визначити поточну прибутковість інвестованих засобів. 

 

Розв’язання 
Визначаємо ринкову вартість акції: 

Рr = (Кр × Рн) / 100 = (250 × 1000)/100 = 2500 грн. 

Ставка дивіденду розраховується за формулою: 

і = Ід /Рн, 

де Ід – дивідендний доход; 

     Рн – номінальна ціна акції. 



                                                                                                                                               

 

 

Звідси: Ід = і × Рн =0,5 × 1000 = 500 грн. 

З огляду на те, що Рн = Рпр, визначаємо поточну прибутковість за формулою: 

R =Ід/Рпр =  500/2500 = 0,2 (20%), 

Де Рпр – ціна придбання акції (емісійна чи ринкова) 

 

Задача №4 

Курсова ціна акції, розміщеної за номіналом 10 тис.грн., у перший рік після емісії 

склала 20 тис.грн. Визначити додаткову прибутковість цінного папера. 

 

Розв’язання 
Додатковий доход розрахуємо за формулою: 

Ідд = Рr – Рпр = 20 - 10 = 10 тис.грн. 

Додаткова прибутковість визначається за формулою: 

і  = Ідд/Рпр = 10/10 = 1 (100%) 

Таким чином, при продажі акції інвестор з кожної гривні, вкладеної в цінний 

папір, одержить 1 грн. додаткового доходу. 

 

Задача №5 

Державний валютний облігаційний зайом надано в таких сумах: 

100 млн.дол. на 100 тис.облігацій; 

415 млн. дол. на 41,5 тис.облігацій; 

7370 млн.дол. на 73,7 тис.облігацій. 

Визначити номінальну ціну облігацій. 

  

Розв’язання 
Номінальна ціна облігацій і-го достоїнства розраховується за формулою:  

Рн = Zі /Nі, 

де Рн – номінальна ціна боргового зобов’язання визначеного достоїнства; 

     Zі – сума позики, що припадає на всі боргові зобов’язання визначеного 

достоїнства; 

     Nі – кількість емітованих паперів визначеного достоїнства. 

Номінальна ціна облігацій першого достоїнства: 

Рн = 100000000/100000 = 1000 дол. 

Номінальна ціна облігацій другого достоїнства: 

Рн = 415000000/41500 = 10000 дол. 

Номінальна ціна облігацій третього достоїнства: 

Рн = 7370000000/73700 = 100000 дол. 

 

Задача №6 

Визначити поточний річний доход за облігацією номіналом 10000 грн. при 110% 

річних. 

 Розв’язання 
Поточний річний доход розрахуємо за формулою: 

Ік = і × Рн, 

де Ік – поточний, чи купонний, річний доход в абсолютному вираженні; 

      і – купонна річна процентна ставка (норма прибутковості); 

     Рн – номінальна ціна облігації 

Ік = 1,1 × 10000 = 11000 грн. 

 



                                                                                                                                               

 

 

Задача №7 

Власник облігації номіналом 1000 грн. при 20% річних продав папір через 146 

днів після чергового «процентного» дня. Визначити, який купонний доход 

дістається продавцю. 

 

Розв’язання 
Якщо облігація реалізована на фондовій біржі не на початку фінансового року, то 

дохід продавця складе: 

Ік = Ік × (360 – t)/360, 

де t – число днів від дати продажу до чергового «процентного» дня (дати виплат 

за купоном) 

Маючи і = 0,2, Рн = 1000 грн і 360 -  t = 146 днів, за формулою знаходимо 

купонний доход продавця:  

Ік = (0,2 × 1000 × 146)/360 = 81,1 (грн.) 

 

Задача №8 

Депозитний сертифікат номіналом 100 тис. грн.. розміщений на 6 місяців під 50% 

річних. Визначити прибутковість папера. 

 

Розв’язання 
Абсолютний розмір доходу розраховується за формулою: 

Іс = ( і × Рн × m)/12, 

де і – річна процентна ставка; 

     m – термін позики в місяцях 

Іс = (0,5 × 100 × 6) = 25 тис.грн. 

Прибутковість сертифіката розраховується за формулою: 

і = Іс/Рпр = 25000/100000 = 0,25 (25%) 

 

Задача №9 

Визначити річну процентну ставку банку за депозитним сертифікатом номіналом 

500 тис. грн., випущеному на півроку і розміщеному за дисконтною ціною 450 

тис.грн. 

 

Розв’язання 

З огляду на те, що доход за сертифікатом дорівнює різниці між номінальною і 

дисконтною ціною, розрахуємо річну процентну ставку банку (для сертифіката 

терміном позики до року): 

і = (Іс × 12)/ (Рн × m) 

і = (500-450) ×12/(560 × 6) = 0,2 (20%) 

 

Задача № 10 

Розрахувати нарощену вартість сертифіката номіналом 100 тис.грн. при 50% 

річних і терміном позики 3 роки. Додатково визначити доход власника при 

погашенні і прибутковість цінного папера 

 

Розв’язання 
Якщо сертифікат випускається на термін більше одного року, до основної суми 

боргу щорічно додаються невиплачені відсотки, оскільки банк не робить щорічних 

процентних платежів за сертифікатом. Тому для визначення нарощеної вартості 



                                                                                                                                               

 

 

застосовується формула складних відсотків: 

S = Рн × (1 + і) 

Звідси:                                 S = 100 × (1 + 0,5) = 337,5 тис.грн. 

Доход власника складає:     Іс = 337,5 – 100 = 237,5 тис.грн. 

Прибутковість цінного папера: і = Іс /Рпр = 237,5 /100 = 2,375 (237,5%) 

 

 

Завдання для самостійної роботи 

Задача № 1 

Акціонерним товариством зареєстровано 10 тис. звичайних акцій, з яких 9 тис. 

було продано акціонерам. Через якийсь час суспільство викупило в інвесторів 500 

акцій. По закінченні звітного року зборами акціонерів прийняте рішення про 

розподіл як дивіденди 1700000 грн. прибутку. Визначити дивіденд на одну акцію.  

Розв’язання 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 2 

Акція придбана за номіналом 1000 грн. при 40% річних. Курсова ціна через рік 

після емісії – 2000 грн. Визначити сукупну прибутковість папера. 

Розв’язання 
______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 3 

Акція номіналом Рн = 10 тис.грн. куплена з коефіцієнтом 1,7 і продана власником 

на третій рік після придбання за Т = 90 днів до дати виплати дивідендів. За перший 

рік рівень дивіденду склав Ід = 1500 грн. За другий рік поточна прибутковість 

папера оцінювалась в R = 20%. За третій рік ставка дивіденду дорівнювала і = 45%. 

Індекс динаміки ціни продажу стосовно ціни придбання – 1.25. Визначити сукупну 

прибутковість акції за весь термін із дня придбання до дня продажу акції.  

Розв’язання 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 4 

Облігація придбана за курсовою ціною 1200 грн., погашається через 5 років за 

номіналом 1000 грн. Визначити річну ставку додаткового доходу. 

Розв’язання 

________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 5 

Використовуючи дані задачі 4, визначити ставку сукупного доходу за облігацією, 

якщо купонна ставка дорівнює 8%. 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 6 

Використовуючи вихідні дані задач 4 і 5, визначити ставку сукупного доходу за 

облігаціями за весь термін позики.  

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 7 

Визначити дисконтну ціну і прибутковість сертифіката за термін позики, якщо 

номінал цінного папера 100 тис.грн., термін звертання – 3 місяці, а річна ставка за 

аналогічним борговим зобов’язанням – 50%. 

 

 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 8 

Шестимісячний депозитний сертифікат розміщений за номінальною ціною 100 

тис.грн. під 40% річних. Через 2 місяці поточна ринкова ставка за чотиримісячним 

борговими зобов’язаннями склала 50%, і власник вирішив продати папір. 

Розрахувати доход продавця і покупця. 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________



                                                                                                                                               

 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Задача № 9 

Визначити річний банківський відсоток за депозитним сертифікатом. Проданим 

за номінальною ціною 100 тис.грн. і погашеним через рік за подвійним номіналом. 

Розв’язання 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

Питання для самоконтролю 

1. Дайте визначення фінансовому ринку. 

2. Механізм функціонування фінансового ринку. 

3. Назвіть функції фінансового ринку. 

4. Види цінних паперів та їх характеристика. 

5. Дайте характеристику акцій. 

6. Які цінні папери відносять до боргових? 

7. З якою метою підприємство здійснює випуск облігацій? 

8. Призначення та основні функції фондової біржі  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


