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Методичні вказівки до контрольних робіт (РГЗ) з курсу «Міжнародні  

стандарти фінансової звітності» укладено з метою надання практичної 

допомоги студентам заочної форми навчання, що готуються до складання  

заліку або екзамену. Контрольні роботи укладено згідно з робочою 

програмою з урахуванням різних розділів та тем лекційного курсу. 

Перш ніж почати виконувати контрольну роботу, студент повинен 

обов’язково прослухати установчі лекції та закріпити теоретичний матеріал  

на практичних заняттях. Після прослуховування установчих лекцій 

студент має право бути допущеним до складання заліку або екзамену. 

Умовою допуску до заліку або екзамену є вчасно подана контрольна 

робота з дисципліни. Контрольна робота розглядається як різновид 

самостійної роботи студентів, що спрямована на формування вмінь 

самостійно працювати з теоретичним матеріалом, аналізувати найважливіші 

категорії дисципліни, встановлювати взаємозв’язок між її головними 

поняттями. 

У ході виконання контрольної роботи студент має навчитися визначати  

практичну спрямованість та значущість дисципліни, її зв’язок з іншими 

науками. Ознайомившись із тематикою контрольних робіт, студент виконує  

той варіант контрольної роботи, що відповідає його порядковому номеру у 

переліку студентів групи. 

 

ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
1. Уважно прочитати конспект лекцій. 

2. Проаналізувати теоретичний матеріал, що відпрацьовувався на практичних 

заняттях. 

3. Уважно вивчити тематику контрольних робіт, що запропонована. 

4. Підібрати відповідну літературу, в якій відбиваються обрані запитання. 

5. Зробити стислий конспект з тих запитань, що обрано. 

6. Обміркувати та проаналізувати теоретичні положення. 
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7. Конкретно та чітко відповісти на поставлені запитання, ілюструючи 

виклад конкретними прикладами. 

8. Вказати практичну значущість запитань, що розглядаються. 

9. Вказати літературу, що була використана. 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

1. Роботу слід писати у зошиті шкільного зразка або на листах формату А4; 

2. Чітко відокремлювати запитання та розділи роботи; 

3. Обов’язково вказати літературу, що було використано при підготовці 

контрольної роботи; 

4. Писати або друкувати слід чітко та розбірливо. 

 
 

Частина 1. Теоретичні завдання 

1. Історія розвитку МСФЗ та організаційна структура. 

2. Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку. 

3. Концептуальна основа МСФЗ. 

4. Порядок створення МСФЗ, сфера застосування. 

5. Характеристика загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку  

(Generally Accepted Accounting Principles — GAAP), які виконують 

роль стандартів бухгалтерського обліку. 

6.  Стандарти GAAP є міжнародно прийнятими та цілком сумісні з 

Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку (International 

Accounting Standards — IAS). 

7. Склад документів GAAP. 

8. Стандарти (формулюються Радою зі стандартів фінансового обліку), 

що публікуються у вигляді Положень про стандарти бухгалтерського  

обліку (Statements of Financial Accounting Standards), які разом з 

бюлетенями із дослідженнями у галузі бухгалтерського обліку та 

"Думками" (Opinions — видання Ради) утворюють "Загальноприйняті 

принципи бухгалтерського обліку" (Generally Accepted Accounting 

Principles — GAAP) США. 



5 
 

 

9.  Методи ведення обліку, які стихійно вкоренилися у різних галузях як 

загальновизнані. 

10.  Склад та формат подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ. 

11.Базові підходи та головні правила визнання елементів фінансової 

звітності. 

12. Розкриття суті подій після звітної дати на основі аналізу законодавчої  

бази, виокремлення ключових аспектів і формування переліку подій,  

що вимагають коректування після дати балансу. 

13. Формування методичного підходу до визначення впливу оцінки подій  

після звітної дати на форму й зміст аудиторського висновку. 

14. Базові підходи та головні правила визнання доходу.  

15.Визнання витрат: критерії списання та капіталізації.  

16.Визнання та оцінка зобов’язань та власного капіталу. 

17. Визначення вимог до надання інформації про минулі зміни грошових  

коштів суб'єкта господарювання та їх еквівалентів за допомогою звіту 

про рух грошових коштів. 

18. Аналіз грошових потоків протягом періоду від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності. 

19. Примітки до фінансових звітів та їх аналіз. 

20. Помилки у фінансових звітах та їх виправлення. Зміни в облікових 

політиках та оцінках. 

21. Особливості застосування МСФЗ в окремих галузях і сферах 

діяльності. 

22. Особливості застосування МСФЗ для малих та середніх підприємств.  

23.Застосування МСФЗ у телекомунікаційних компаніях. 

24. Застосування МСФЗ у торговельних компаніях. 

25. Застосування МСФЗ у сільському господарстві. 
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ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ МЗФС 

 

Варіант1. 

 

Задача 1. 
 

Визначте структуру основних виробничих фондів (ОВФ), коефіцієнт 

прогресивності (К прог.) структури ОВФ на основі наступних даних: 

 
Група основних виробничих фондів Вартість, тис. грн 

1.Будівлі 1543615 

2. Споруди 89651 

3.Вимірювальні прилади та лабораторне 
обладнання 

24654 

4.Робочі машини та обладнання 921540 

5.Силові машини та обладнання 16325 

Разом  

 

Задача 2. 
У звітному році затрати на товарну продукцію склали 23 600 тис. грн., на  

поточний рік вони заплановані в сумі 19 500 тис. грн. Товарна продукція в  

діючих гуртових цінах становила відповідно 23 200 і 20 400 тис. грн. 
Визначити, на скільки відсотків заплановане зниження собівартості товарної  

продукції у порівнянні зі звітом. 

Задача 3 
 

За допомогою горизонтального аналізу порівняти показники 

бухгалтерського балансу за звітними датами (для спрощення прикладу 

використовуємо дані на початок і кінець звітного періоду): 

 

Таблиця – Початкові дані 

Стаття балансу На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

Відхилення (+/–) 

сума % 

1 2 3 4 5 

Динаміка майна     

У тому числі: необоротні 

(ОС) 
450 312 

  

Оборотні: 728 544   

Запаси 345 310   

Дебіторска заборгованість 230 165   
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Закінчення таблиці 

 

1 2 3 4 5 

Фінансові вкладення (за 

виключенням грошових 

еквівалентів) 

 
50 

 
- 

  

Грошові кошти та грошові 

еквіваленти 
100 69 

  

Динаміка капіталу     

У тому числі: власний 

капітал 
584 120 

  

Статутний капітал 130 130   

Нерозподілений прибуток 454 -10   

заємний капітал 594 736   

Джерела коштів у 

розрахунках (кредиторська 

заборгованість) 

 

594 

 

736 

  

 

За допомогою цього виду аналізу бухгалтерського балансу досліджуємо 
структуру показників в динаміці. 

 
Таблиця – Аналіз структури показників 

Стаття балансу На 31.12.2019 

р. 

На 31.12.2018 р. Зрушення 
у 

структурі, 

% сума % сума % 

Динаміка майна      

У тому числі: необоротні 

(ОС) 
450 

 
312 

  

оборотні 728  544   

Запаси 345  310   

Дебіторска заборгованість 230  165   

Фінансові вкладення (за 
виключенням грошових 

еквівалентів) 

 
50 

  
- 

  

Грошові кошти та грошові 

еквіваленти 
100 

 
69 
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Закінчення таблиці 

 

1 2 3 4 5 6 

Динаміка капіталу      

У тому числі: власний 

капітал 
584 

 
120 

  

Статутний капітал 130  130   

Нерозподілений прибуток 454  -10   

позичковий капітал 594  736   

Джерела коштів у 
розрахунках (кредиторська 

заборгованість) 

 

594 

  

736 

  

 

 

Варіант 2 

 
Задача 1. 

Визначте показник фондовіддачі (Фв) і фондомісткості (Фємк), якщо на  

початок року вартість ОВФ становила 254 тис. грн., Протягом року 

вводилося і вибувало обладнання 1 лютого ввели ОВФ  - 50 тис. грн. , 1 

березня вибуло ОВФ - 40 тис. грн., 1 листопада ввели ОВФ - 60 тис. грн. 

Обсяг товарної продукції за рік склав 2022,5 тис. грн. 

 

Задача 2 

Визначити середньорічну потужність та рівень її використання. 

Таблиця – Початкові дані 
Показники Значення, тис. грн. 

Виробнича потужність на початок планованого періоду 1348 

Збільшення потужності: 
За рахунок технічного переозброєння устаткування механічних 

цехів з 1 червня 

113 

Зменшення потужності: 

За рахунок зменшення режиму роботи устаткування механічних 

цехів з 1 травня; 

180 

За рахунок ліквідації застарілого устаткування з 1 листопада; 330 

Об'єм виробництва товарної продукції в зіставних оптових цінах 440 
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Задача 3 

 
Провести аналіз фінансової стійкості підприємства за таких наступних даних: 

Таблиця - Аналіз фінансової стійкості. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Варіант 3 

 
Задача 1 

 
Виробничі витрати становлять 123 тис. грн., у тому числі витрати на  

оплату праці – 18 %. Окупність витрат валовою продукцією становить 120 %.  

Визначити розмір чистої продукції. 
. 

№ 

п/п 
Показники На початок 

року, тис.грн. 

На кінець року, 

тис.грн. 

1 Власний капітал 5492,6 4021,9 

2 Необоротні активи 4322,7 5362,4 

3 Власні обігові кошти (р.1-р.2)   

4 Довгострокові зобов’язання 0 0 

5 Наявність власних і довгострокових джерел покриття 

запасів (р. 3 + р. 4) 

  

6 Короткострокові кредити та позики 9496,4 8239,1 

7 Загальний розмір основних джерел покриття запасів 

(р. 5 + р. 6) 

  

8 Запаси 
6028,5 5234,6 

9 Надлишок (+) або нестача (-) власних обігових 
коштів (р. 3 - р. 8) 

  

10 Надлишок (+) або нестача (-) власних коштів   і 
довгострокових кредитів і позик (р. 5-р. 8) 

  

11 Надлишок (+) або нестача (-) основних джерел 
покриття запасів (р. 7 - р. 8) 

  

Розрахункові показники 

12 Чиста виручка від реалізації продукції 9325,7 18327,3 

13 Запас стійкості фінансового стану, днів 
( р.11: В ×360) 

де В — чиста виручка від реалізації продукції 

  

14 Тримірний показник (р.9, р.10, р.11)   

15 Тип фінансової стійкості   
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Задача 2 

 
Конве`єр заводу працює в 2 зміни по 8 годин. Такт конвеєра – 18 хв. 

Технологічно неминучі перерви складають 15% режимного фонду часу. У  

році 252 дні. Визначити планову виробничу потужність заводу і коефіцієнт її  

використання, якщо фактично річний випуск складає 13000 шт. виробів. 
 

Задача 3 

Проаналізувати показники ліквідності балансу. 

 

Таблиця – Вихідні дані для розрахунку коефіцієнтів ліквідності 
Показники , тис. грн. 2019 рік 2020 рік 

Оборотні активи 6435,5 5828,7 

Поточні зобов’язання 9476,8 8239,2 

Грошові кошти 69,1 21,1 

Короткострокові фінансові зобов’язання 20 30 

Дебіторська заборгованість 2381,6 1841,2 

Довгострокові зобов’язання - - 

 

Варіант 4 

 

Задача 1 
Визначте коефіцієнт змінності обладнання (Кзм), коефіцієнт завантаження  

устаткування (Кзав), коефіцієнт використання змінного режиму роботи 

обладнання (Кзм.р) при наступних умовах: кількість верстатів, встановлених  

в цеху, - 533; підприємство працює в двозмінному режимі; в першу зміну  
працює 499 верстатів, в другу - 410; тривалість зміни - 8 год. 

 

Задача 2 
Визначте величину виробничої потужності цеху (М) і рівень її 

використання, якщо відомо, що: в цеху працює 30 верстатів; річний випуск  

продукції 118800 виробів; режим роботи двозмінний; тривалість зміни - 8 

год; число робочих днів у році - 252; регламентовані простої устаткування - 

7% режимного фонду часу; норма часу на обробку одного виробу - 1,3 ч. 
 

Задача 3 
Вихідні дані для розрахунку показників  ділової активності: 

1. Чиста виручка від реалізації : у 2019 р. –5623,8 тис. грн, у 2020 р. 10351 
тис. грн; 

2. Собівартість реалізованої продукції: у 2019 р. 5824,4 тис. грн, у 2020 р.  

12655 тис.грн; 
3. Вартість основних фондів: на початок та кінець 2019 р. відповідно 

8111,5 та 6322,8 тис. грн. та на початок і кінець 2020 р. – 7000,24 та 6890,3 

тис. грн; 
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4. Вартість чистої дебіторської заборгованості на початок і кінець 2019 р. 

відповідно 348,7 і 222,6 тис. грн та 2020 р. – 55,3 і 38,8 тис. грн; 
5. Вартість кредиторської заборгованості на початок і кінець 2019 р. 

5348,4 і 8466,9 тис. грн та 2020 р. – 8888,4 і 7258,7 тис. грн; 

6. Вартість запасів на початок і кінець 2019 р. – 4378,9 і 6543,2 тис. грн, 

2020 р. – 7589,6 і 5645,9 тис. грн; 

7. Вартість майна на початок і кінець 2019 р.12939,1 та 13238,6, у 2020 р. 
– 14795,14 і 12725 тис. грн. 

Варіант 5 

 

Задача 1 
На промисловому підприємстві відбулася повна заміна обладнання 

основного виробництва і змінився режим роботи в результаті організаційно- 

технічних заходів. Визначте коефіцієнт змінності роботи обладнання (Кзм),  

коефіцієнт використання змінного режиму роботи обладнання (Кзм.р) і 

коефіцієнт інтенсивного використання обладнання (Кінт) при наступних 
умовах: всього встановлено 280 верстатів; режим роботи підприємства 

тризмінний; тривалість зміни 6 год; кількість верстатів, що працюють в 

першу зміну, - 210, в другу - 198, в третю - 180; річний обсяг випуску 

продукції 350 тис. виробів; нормативний обсяг - 360 тис. виробів. 

 

Задача 2 
На підставі даних по базовому кварталу, наведених в табл. , визначте  

потреби підприємства в оборотних коштах (ОБК) по кожному елементу і в  

цілому величину ОБК, а також необхідний приріст ОБК в плановому 

кварталі. 

Таблиця – Вхідні дані для розрахунку 
Показник Значення по варіантах 

1   

1. Витрати сировини і матеріалів на квартал, тис. грн 9500   

2. Норма запасу сировини і матеріалів, днів 25   

3. Випуск продукції за собівартістю, тис. грн. 11 800   

4. Норма незавершеного виробництва, днів 3   

5. Норма оборотних коштів по готовій продукції,днів 2   

6. Оборот товарів за купівельними цінами на квартал, 
тис. грн 

2000   

7. Норма запасів товарів, днів 3   

8. Товарообіг на квартал, тис. грн. 2450   

9. Норма запасу грошових коштів, днів 1,5   

10. Потреба в ОБК по іншим матеріальним 
цінностям, тис. грн 

1300   

11. Величина ОБК на початок планового кварталу,тис.грн. 2990   

 

Задача 3 

Визначте величину виробничої потужності цеху (М) і рівень її 

використання, якщо відомо, що: в цеху працює 60 верстатів; річний випуск  
продукції 130 500 виробів; режим роботи двозмінний; тривалість зміни - 8 
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год; число робочих днів у році - 252; регламентовані простої устаткування - 

9% режимного фонду часу; норма часу на обробку одного виробу - 1,6 хв. 
 

Варіант 6 

 

Задача 1 
Визначити виробничу потужність ділянки збірки на плановий рік в 

умовах масового виробництва. Початкові дані. 

 

Таблиця – Вхідні дані для розрахунку 
Показники Групи верстатів моделі 

 2   

Число верстатів  8   

Плановані втрати часу на ремонт, %  6   

Плановані середньопрогресивні норми часу на 
виготовлення комплекту деталей, верстатів 

 6,7   

Число змін роботи верстатів  2   

Кількість робочих днів  252   

Кількість робочих годин у зміні  8   

 
Задача 2 

На підприємстві на початку року ОВФ склали 6387 тис. грн. Протягом  

року здійснювався введення та виведення ОВФ відповідно: 1 ківтня - 57 тис. 

и 9 тис. грн., 1 червня - 80 тис. та 6 тис. грн., 1 липня - 69 тис. и 8 тис. грн., 1 

листопада - 25 тис. и 17 тис. грн. Обсяг товарної продукції за рік склав 5100  
тис. грн. Визначити фондовіддачу та фондоємність. 

 

Задача 3 
Компанія «Глобус» займається реалізацією лічильників по проверни 

гарячої води роздрібним магазинам, закуповуючи їх у різних виробників.  

Лічильники замовляються партіями, виконання кожного замовлення коштує  

800 грн. Роздрібні магазини пред'являють попит на 1500 лічильників на 
місяць, питомі витрати з утримання запасів становлять 200 грн. за счетч в  

місяць. Необхідно відповісти на наступні питання: 1) Який оптимальний 

обсяг замовлення? 2) Який був би оптимальний розмір замовлення, якщо  

питомі витрати з утримання запасів зменшуватися до 100 грн. за лічильник? 

3) Який був би оптимальний розмір замовлення, якби вартість виконання  

замовлення знизилася до 600 грн? 
 

Варіант 7 

 

Задача 1 

Валова продукція становить 9 млн. грн. Скласти кошторис витрат на  

виробництво і визначити планові витрати на 1 грн. товарної продукції, 
використовуючи дані таблиці. 
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Таблиця – Початкові дані 

 

 
Задача 2 

Обсяг продажів продуктового магазину складає в рік 550 пачок чаю. 

Величина попиту рівномірно розподіляється протягом року. Ціна покупки  

однієї пачки дорівнює 50 грн. За доставку одного замовлення власник 

магазину повинен заплатити 150 грн. Час доставки замовлення від 
постачальника складає 10 робочих днів при шестиденному робочому тижні.  

Витрати зберігання чаю складають 25% середньорічної вартості запасів. 

Необхідно визначити наступне: 1) скільки пачок повинен замовляти власник  

магазину для однієї поставки; 2) повні витрати по запасах чаю; 3) частоту  

замовлень; 4) точку замовлення. Вважати, що магазин працює 320 днів у 

році. 

Задача 3 

На основі вихідних даних про діяльність двох фірм (табл. 3.3), що є 
конкурентами на ринку, в I кварталі і планованих змін в II кварталі визначте,  

яка з фірм ефективніше використовує оборотні кошти. 

 
Показник Варіант 1 

Фірма А Фірма 2 

1. Обсяг реалізованої продукції (РП), тис. грн 2650 2800 

2. Средньоквартальні залишки оборотних коштів (ОС), тис. 
грн. 

275 255 

3. Запланований приріст обсягу реалізованої продукції у 

II кварталі,% 

5,7 2,8 

4. Скорочення часу одного обороту оборотних коштів (Д) 2 2 

 
Обчисліть: 

1) коефіцієнти оборотності в I і II кварталах; 

2) коефіцієнти завантаження в I і II кварталах; 

3) час одного обороту в днях в I і II кварталах; 
4) вивільнення оборотних коштів внаслідок скорочення 
тривалості одного обороту. 
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Варіант 8 

 

Задача 1 
 

Таблиця – Фірма має наступний баланс на кінець року (в млн. грн.): 
АКТИВ ПАСИВ 

Грошові кошти 70,0 Кредиторська заборгованість 30,0 

Дебіторська заборгованість 60,0 Забогованість персоналу з 

оплати праці 

20,0 

Запаси 200,0 Податки до бюджету 60,0 

Необоротні активи 810,0 Довгострокова заборгованість 260,0 

Статутний капітал 470,0 

Нерозподілений прибуток 160,0 

Усього 1000,0 Усього 1000,0 

 
Необхідно визначити чистий оборотний капітал. 

 

Задача 2 
За допомогою горизонтального та вертикального аналізу порівняти 

показники бухгалтерського балансу за звітними датами (для спрощення 

прикладу використовуємо дані на початок і кінець звітного періоду): 
 

Таблиця – Початкові дані 

Стаття балансу На 

31.12.2019 

На 

31.12.2018 

1 2 3 

Динаміка майна   

У тому числі: необоротні (ОС) 630 312 

Оборотні: 628 544 

Запаси 428 310 

Дебіторска заборгованість 130 165 

Фінансові вкладення (за 

виключенням грошових 

еквівалентів) 

 
20 

 
- 

Грошові кошти та грошові 

еквіваленти 
50 69 

Динаміка капіталу   

У тому числі: власний капітал 326 120 

Статутний капітал 300 130 

Нерозподілений прибуток 26 -10 
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Закінчення таблиці 

1 2 3 

позичковий капітал 932 736 

Джерела коштів у розрахунках 

(кредиторська заборгованість) 

 
932 

 
736 

 

Задача 3 
 

Визначити собівартість товарної продукції, коли відомо, що кошторис 

затрат на виробництво склав 24 200 тис. грн. Роботи і послуги 
непромислового характеру заплановані в сумі 265 тис. грн. Вартість 

купованих напівфабрикатів і комплектуючих виробів, що не включаються у  

валову продукцію, становить 80 тис. грн. Приріст залишків незавершеного  

виробництва - 475 тис. грн. 

 

Варіант 9 

 
Задача 1 

 

Розрахуйте ступінь завантаження використовуваного обладнання та 

коефіцієнт використання змінного режиму часу роботи устаткування, якщо є  

370 од. встановленого обладнання на підприємстві, з яких в першу зміну  

працювало 350, в другу - 330. Тривалість зміни 8 год. 
 

Задача 2 

Визначити структуру собівартості за економічними елементами витрат, 

використовуючи дані таблиці. 
 

Таблиця – Початкові дані 
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Задача 3 

Визначити прибуток підприємства від реалізації одиниці продукції, 
якщо його повна собівартість 55 грн.; регульована роздрібна ціна продукції з  

податком на додану вартість – 130 грн.; торгівельна знижка, встановлена 

державою – 6 %; ставка акцизного збору – 15 %. 

 

Варіант 10 

Задача 1 
Фірма реалізувала продукцію в звітному кварталі на 800 тис. грн. при  

середніх залишках оборотних коштів 250 тис. руб. Визначте прискорення  

оборотності оборотних коштів в Днями і їх вивільнення за рахунок зміни  
коефіцієнта волок чіваемості в планованому кварталі, якщо обсяг 

реалізованої продукції зростає на 12% при незмінній сумі оборотних коштів. 

 

Задача 2 
У звітному році затрати на випуск товарної продукції по 

машинобудівному заводу склали 48 200 тис. грн., товарна продукція у 

гуртових цінах підприємства – 57 800 тис. грн. У наступному році 
заплановані затрати на товарну продукцію в сумі 49 200 тис. грн., товарна 

продукція в гуртових цінах підприємства – 60 100 тис. грн. Визначити 

затрати на 1 грн. товарної продукції фактичні й планові; процент зниження  

собівартості за планом, планову економію від зниження собівартості 

продукції. 

Задача 3 
Виробничі витрати становлять 8 500 грн., у тому числі витрати на 

оплату праці – 24 %. Окупність витрат валовою продукцією становить 145 %.  

Визначити розмір чистої продукції. 
 

Варіант 11 

 

Задача 1 
Визначте фондоозброєність праці (Ф'воор) на підприємстві, якщо 

фондовіддача 1,58 грн., Річний випуск товарної продукції 8221 тис. грн., 

Середньорічна чисельність виробничих робітників 19 осіб. 

Задача 2 
Розрахувати період обороту дебіторської заборгованості та зробити 

висновки за наступними даними. 

Таблиця – Початкові дані 
Період, р. Дебиторська заборгованість,грн. Виручка від реалізації, грн. 

2018 34573 84 784 

2019 38 401 175 822 

2020 55 679 289 644 

Задача 3 
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Визначити виручку від реалізації продукції, якщо матеріальні витрати на  

виробництво і реалізацію дорівнюють 665 тис. грн., або 68 % усіх витрат.  

Рівень рентабельності становить 25 %. 
 

Варіант 12 

Задача 1 
Розрахувати показники, що характеризують рентабельність продукції, 

виробництва та продажів, якщо: 

–  обсяг реалізованої продукції (без урахування непрямих податків) – 280 

млн. грн. 

–  прибуток – 45,5 млн. грн. 

–  собівартість випущеної продукції – 162,5 млн. грн. 

–  середньорічна вартість основних засобів – 572 млн. грн. 

–  середньорічна вартість оборотних коштів – 203 млн.грн 

 

Задача 2 
Розрахувати період обороту кредиторської заборгованості та зробити 

висновки за наступними даними: 
Період, р. Кредиторська заборгованість, грн. Витрати на виробництво, грн. 

2008 97 659 460 997 

2009 90 915 301 981 

2010 69 801 259 475 

 

Задача 3 
Встановити зниження собівартості товарної продукції в плановому році, 

якщо планом передбачено: 

• зростання продуктивності праці одного працівника 107%; 
• зростання середньої заробітної плати одного працюючого 101%; 
• зниження матеріальних затрат 4%; 

• за звітом собівартість товарної продукції дорівнює 25 340 тис. грн.; 
• питома вага основної заробітної плати виробничих робітників – 22%; 

матеріальних затрат – 43%. 

 

Варіант 13 

Задача 1 
Виручка від реалізації продукції підприємства склала 480 тис. грн., а  

витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції - 214 тис. грн. 

Прийнято рішення про продаж повністю замортизованих основних засобів,  

виручка від продажу склала - 38 тис. грн. Ліквідаційна вартість цих коштів по  

економічній оцінці становить 50% від продажної вартості. Витрати по 

реалізації основних засобів становлять 1,5% від продажної вартості. 

Підприємство має на своєму балансі підсобне господарство, від якого 
отримано виручку в розмірі 50 тис. грн. Вартість продукції підсобного 

господарства становить 26 тис. грн. Сума чистого доходу від пайової участі в 
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інших організаціях становить 18 тис. грн. Розрахувати прибуток звітного 

періоду і чистий прибуток, якщо вартість основних засобів підприємства 

2700 тис. грн. Пільги відсутні. 

Задача 2 
Скласти очікувану калькуляцію одиниці продукції, виходячи з такої 

інформації. За попередніми розрахунками, витрати конструкційних 

матеріалів на одиницю виробу мають становити: сталі – 3,4 кг; бронзи – 0,8 

кг. Покупна ціна цих матеріалів дорівнює відповідно 1110 і 4500 грн. за 1 т.  

Основна заробітна плата робітників складатиме 3,7 грн., додаткова заробітна  

плата – 12% від основної, а відрахування на соціальне страхування 

встановлені на рівні 37% від основної і додаткової заробітної плати. Витрати  
на експлуатацію і утримання устаткування очікуються в розмірі 90%, 

загальновиробничі витрати – 65% від основної заробітної плати. 

 

Задача 3 

На основі даних, наведених в табл. 3.4, визначити: 
1) потреба в оборотних коштах на створення запасів матеріалів в плановому 

періоді за нормами витрат звітного і планового періодів; 
2) розмір вивільнення оборотних коштів внаслідок покращення використання 

матеріалів. 

 

Таблиця – Вхідні дані для розрахунку 
Показник Виріб 

А Б В Г Д 

Річний обсяг 
випуску, тис. 
грн. 

50 40 30 60 80 

Витрата 

матеріалів на 1 
виріб за 
нормами, тис. 
грн. (В діючих 
цінах) 

110 130 120 170 150 

 

Норма запасу матеріалів 25 днів. У плановому періоді планується знизити  
норми витрати: по виробу А на 7%, Б - на 8, В - на 9, Г - на 10, по виробу Д - 

на 5%. Річний обсяг виробництва зростає в середньому на 15%. ціни 

прийняти незмінними. 

 

Варіант 14 

 

Задача 1 

Порівняйте рентабельність активів малого і крупного підприємств, 

використовуючи дані табл. Опишіть як мінімум три способи збільшення 

рентабельності активів великого підприємства в 2 рази. 
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Таблиця – Вхідні дані для розрахунку 
Показник Підприємство 

Мале Велике 

1. Обсяг виробництва (Q), млн грн 10 120 

2. Фондомісткість (Фемк) 0, 0,7 0,7 

3. Фонди звернення (Фобр), млн 
грн 

3 25 

4. Прибуток (П), млн грн 0,5 4 

5. Співвідношення вартості 

основних фондів 
до оборотних 

4 4 

 
Задача 2 

Визначити прибуток підприємства від реалізації одиниці продукції, якщо  
його повна собівартість 45 грн.; регульована роздрібна ціна продукції з 

податком на додану вартість – 90 грн.; торгівельна знижка, встановлена 

державою – 7 %; ставка акцизного збору – 18 %. 

 

Задача 3 
Визначити середньорічну потужність та рівень її використання. 

Таблиця – Вхідні дані для розрахунку 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Варіант 15 

 

Задача 1 
Виручка від реалізації продукції підприємства склала 370 тис. грн., А  

витрати, пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції - 155 тис. грн. 

Прийнято рішення про продаж повністю замортизованих основних засобів,  

виручка від продажу склала - 33тис. грн. Ліквідаційна вартість цих коштів по  

економічній оцінці становить 30% від продажної вартості. Витрати по 

реалізації основних засобів становлять 1% від продажної вартості. 

Підприємство має на своєму балансі підсобне господарство, від якого 
отримано виручку в розмірі 25 тис. грн. Вартість продукції підсобного 

господарства становить 18 тис. грн. Сума чистого доходу від пайової участі в  

інших організаціях становить 18 тис. грн. Розрахувати прибуток звітного 

Показники Значення, тис. грн. 

Виробнича потужність на початок планованого періоду 3500 

Збільшення потужності: 
За рахунок технічного переозброєння устаткування механічних 

цехів з 1 березня 

370 

Зменшення потужності: 
За рахунок зменшення режиму роботи устаткування механічних 

цехів з 1 квітня; 

290 

За рахунок ліквідації застарілого устаткування з 1 вересня; 430 

Об'єм виробництва товарної продукції в зіставних оптових цінах 530 
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періоду і чистий прибуток, якщо вартість основних засобів підприємства 

2700 тис. грн. Пільги відсутні. 

 
 

Задача 2 
Річний попит на продукцію становить 15000 одиниць. Вартість 

замовлення дорівнює 2100 грн за замовлення. Витрати зберігання однієї 

одиниці продукції дорівнюють 4300 грн.в рік. Час доставки замовлення 8  

днів. Визначити оптимальний розмір замовлення, загальні витрати по 

запасах, рівень повторного замовлення. Кількість робочих днів у році 

прийняти рівним 252. 
 

Задача 3 

Розрахувати тривалість фінансового циклу і зробіть висновки за 

наступними данними: 
 

Показники, дні Період, р. 

2018 2019 2020 

Період обороту запасів сировини та матеріалів 95 78 65 

Період обороту дебіторської заборгованості 155 75 70 

Період обороту кредиторської заборгованості 225 138 115 
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