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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Поняття, сутність і функції фінансів підприємств. 

2. Характеристика сфер фінансових відносин підприємств. 

3. Грошові доходи, грошові фонди, фінансові ресурси підприємств. 

4. Обґрунтувати, наскільки правильними є дані підходи щодо 

визначення поняття “фінанси підприємств”: 

а) це є функція адміністративного управління грошовими потоками 

господарюючого суб’єкта; 

б) пов’язані насамперед із формуванням фондів грошових коштів; 

в) знаряддя первинного розподілу та подальшого перерозподілу 

фінансових ресурсів відповідно до політики правлячої партії; 

г) система грошових відносин з приводу руху грошових фондів; 

д) застосування різних прийомів і методів для досягнення 

максимального достатку фірми або загальної вартості фінансового 

капіталу, вкладеного у справу; 

е) форма фінансування та кредитування підприємницької діяльності; 

ж) планомірний рух фінансових фондів, що виражають відносини з 

приводу необхідного, обов’язкового вилучення вартості та їхнього 

використання в інтересах суспільства на рівні господарюючого 

суб’єкта; 

з) економічна сукупність часу та невизначеності, пов’язаної з 

прийняттям конкретних рішень, аналіз впливу яких на вартість 

майбутніх доходів і видатків дозволяє підприємцям здійснити 

економічний вибір із альтернативних варіантів дій. 

5. Визначити, в чому полягає відмінність між поняттями 

“грошові кошти” та “фінансові ресурси”. 

6. Визначити, в чому полягає різниця між поняттями “фінансові 

ресурси” і “капітал” 



Тестові завдання 

1. Знайдіть найбільш повне визначення сутності фінансів підприємств: 

а) відносини розподілу, безпосередньо пов’язані з формуванням і 

використанням грошових доходів і фондів; 

б) система економічних відносин, які виникають у процесі 

отримання та розподілу грошових доходів і накопичень, 

формування і використання відповідних фондів грошових коштів 

з метою задоволення суспільних інтересів і потреб; 

в) система грошових відносин з приводу руху грошових фондів; 

г) сукупність економічних відносин з приводу формування, 

розподілу і використання грошових доходів та фондів суб`єктів 

господарювання в процесі відтворення. 

2. Фінанси підприємств виявляють свою сутність через такі 

функції: 

а) контрольну, розподільчу та забезпечуючу; 

б) забезпечуючу, фіскальну та стимулюючу; 

в) розподільчу, інформативну та контрольну; 

г) контрольну та розподільчу; 

3. Знайдіть найбільш повне визначення сутності фінансових 

ресурсів підприємств: 

а) сума коштів, які спрямовані в необоротні та оборотні активи 

підприємства; 

б) грошові засоби, які є в розпорядженні підприємства; 

в) частина грошових доходів і надходжень суб’єктів 

господарювання, які використовуються для формування 

децентралізованих фондів фінансових ресурсів або в нефондовій 

формі для здійснення поточної діяльності підприємства, 

виконання фінансових зобов’язань і забезпечення процесів 

розширеного відтворення; 

г) власний та залучений грошовий капітал, який використовується 



підприємствами для формування своїх активів та здійснення 

виробничо-фінансової діяльності з метою отримання 

відповідного доходу. 

4. За кругообігом фінансові ресурси підприємства поділяються на: 

а) грошові, нематеріальні та фінансові; 

б) початкові та прирощені; 

в) матеріалізовані та в кругообігу; 

г) власні, позикові та залучені. 

5. Зовнішні фінансові відносини підприємств включають: 

а) відносини з банками з приводу розрахунково-касового, 

кредитного та іншого обслуговування; 

б) відносини з суб’єктами господарювання з приводу виробництва 

та реалізації продукції; 

в) відносини з державою з приводу здійснення податкових та інших 

платежів, бюджетного фінансування; 

г) всі відповіді правильні; 

6. У чому полягають відмінності між товариством з обмеженою 

відповідальністю та командитним товариством? 

а) у розмірі статутного капіталу; 

б) в умовах формування статутного капіталу, ступені 

відповідальності учасників за зобов’язаннями товариства та 

повноваженнями засновників; 

в) у ступені відповідальності учасників; 

г) в умовах формування та розміру статутного капіталу; 

7. Приватне підприємство створюється на основі: 

а) приватної власності одної фізичної особи; 

б) приватної власності одного або кількох громадян України, осіб 

без громадянства, іноземців на умовах використання виключно 

їхньої праці; 

в) приватної власності одного або кількох громадян України, осіб 



без громадянства, іноземців на умовах використання їхньої праці 

чи з використанням найманої праці; 

г) приватної власності суб’єкта господарювання - юридичної особи; 

8. Порядок створення якого підприємства визначає така 

процедура: статутний фонд поділений на частки, розмір яких 

визначається установчими документами, і засновники несуть 

відповідальність за своїми зобов’язаннями тільки своїм внеском: 

а) командитного товариства; 

б) товариства з обмеженою відповідальністю; 

в) повного товариства; 

г) товариства з додатковою відповідальністю. 

9. Фінансова робота підприємства включає: 

а) оперативне і поточне фінансове планування та своєчасне 

виконання зобов’язань перед бюджетом і державними цільовими 

фондами; 

б) аналіз і контроль за формуванням та використанням фінансових 

ресурсів підприємства; 

в) забезпечення своєчасних розрахунків за поставлену та придбану 

продукцію, своєчасне отримання та погашення банківських 

кредитів; аналіз і контроль за формуванням та використанням 

фінансових ресурсів підприємства 

г) правильні відповіді а), б), в). 

10. У чому полягає відмінність діяльності підприємства на принципах 

неприбуткової діяльності та комерційного розрахунку? 

а) у меті створення та функціонування підприємства; 

б) у меті створення, функціонування підприємства та специфіці 

формування фінансових ресурсів; 

в) у специфіці формування фінансових ресурсів та принципах 

діяльності; 

г) правильні відповіді а), в); 



11. Договірне об’єднання, створене на основі поєднання виробничих, 

наукових і комерційних інтересів підприємств, що об’єдналися, з 

делегуванням ними окремих повноважень централізованого 

регулювання діяльності кожного з учасників органам управління, – 

це: 

а) асоціація; 

б) корпорація; 

в) консорціум; 

г) концерн. 

12. Який з видів об’єднань має тимчасовий характер? 

а) консорціум; 

б) асоціація; 

в) корпорація; 

г) концерн. 

13. Класифікаційною ознакою віднесення підприємств до мікро, 

малих, середніх та великих є: 

а) кількість працюючих та обсяг оподатковуваного доходу за 

звітний період; 

б) кількість працюючих відповідно до галузей економіки та обсяг 

оподатковуваного доходу за звітний період; 

в) обсяг валового доходу; 

г) кількість працюючих та обсяг валового доходу. 

14. За способом утворення підприємства України поділяються на: 

а) комерційні та некомерційні; 

б) підприємства публічного права та підприємства приватного права; 

в) дочірні і незалежні; 

г) унітарні та корпоративні. 

15. Іноземним підприємством визнається: 

а) унітарне підприємство, створене за законодавством України, що 

діє виключно на основі власності іноземців або іноземних 



юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане повністю у 

власність цих осіб; 

б) корпоративне підприємство, створене за законодавством 

України, що діє виключно на основі власності іноземців або 

іноземних юридичних осіб, або діюче підприємство, придбане 

повністю у власність цих осіб; 

в) унітарне або корпоративне підприємство, створене за 

законодавством України, що діє виключно на основі власності 

іноземців або іноземних юридичних осіб, або діюче 

підприємство, придбане повністю у власність цих осіб; 

г) унітарне або корпоративне підприємство, створене за 

законодавством України, у статутному фонді якого не менше 

10 % становить іноземна інвестиція. 


