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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Шановні колеги! 

Повідомляємо, що наказом Міністерства освіти і науки України № 1580 від 17.12.2019 р. 

„Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 н. р. Львівський 

національний аграрний університет призначено базовим вищим навчальним закладом для 

проведення II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (далі – Олімпіади) серед студентів усіх 

вищих навчальних закладів з навчальної дисципліни «Фінанси підприємств». Проведення II етапу 

Олімпіади проходитиме на базі університету 20-22 травня 2020 року. 

Участь у ІІ етапі можуть брати студенти економічних спеціальностей, які зайняли призові 

місця у І етапі олімпіади з дисципліни «Фінанси підприємств», проведених вищим навчальним 

закладом ІІІ і IV рівнів акредитації. Для участі студентів в олімпіаді вищим навчальним закладам 

потрібно до 1 березня 2020 року надіслати на адресу Організаційного комітету Олімпіади 

заповнені анкети окремо на кожного з учасників.  

В рамках ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Фінанси 

підприємств» передбачаються комплексні випробування у формі теоретичних та практичних 

завдань. 

Теоретичний тур олімпіади включає 50 тестових завдань теоретичного характеру, які 

оцінюються 50 балами. 

Практичний тур олімпіади включає розрахункові завдання, які оцінюються 50 балами. 

Напрями теоретичних і практичних завдань: 

 Теоретичні основи організації фінансів підприємств 

Економічна суть фінансів підприємств та принципи їх організації. Функції фінансів та їх 

характеристика. Фонди фінансових ресурсів та грошових коштів суб’єктів господарювання. 

Завдання та зміст фінансової роботи на підприємстві. Фінансовий механізм. 

 Організація грошових розрахунків на підприємствах 

Грошові кошти, канали їх надходження, порядок зберігання і витрачання. Характеристика 

форм безготівкових розрахунків. Касові операції та порядок їх проведення. 

 Фінансові результати діяльності підприємства 

Економічна сутність прибутку та його види. Фінансові результати діяльності підприємства та 

порядок їх розрахунку. Плануванні фінансових результатів господарської діяльності. Порядок 

формування, розподілу і використання прибутку. Порядок формування та розподілу валового та 

чистого доходів. Рентабельність виробництва, рентабельність продажу, рентабельність активів. 

 Оподаткування підприємств 

Економічна суть організації взаємовідносин з податковими органами. Порядок справляння 

непрямих податків. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування. Порядок 

справляння податку з доходів фізичних осіб. Порядок справляння податку на прибуток. 

 Оборотні активи підприємств 

Сутність оборотних активів, їх склад і структура. Загальні принципи та методи нормування 

оборотних активів. Джерела формування оборотних активів та порядок їх планування. Аналіз 

ефективності використання оборотних активів. 

 



 Кредитування підприємств 

Необхідність та сутність кредитування. Форми і види кредиту. Банківське і небанківське 

кредитування. Порядок оформлення отримання банківського кредиту. Порядок видачі кредиту. 

Планування потреби в позиках. Кредитний процес. Аналіз ефективності використання кредиту 

підприємствами. 

 Фінансове забезпечення відтворення основних засобів підприємства 

Економічна суть відтворення основних фондів. Знос і амортизація основних засобів. 

Грошова оцінка основних засобів. Показники стану і ефективності використання основних засобів. 

Джерела фінансування капітальних вкладень та порядок їх планування. Загальна схема 

фінансування капітальних вкладень. 

 Оцінка фінансового стану підприємства 

Економічна суть оцінки фінансового стану підприємства. Аналіз фінансових результатів 

діяльності підприємства. Аналіз показників оцінки майнового стану підприємства. Аналіз джерел 

формування капіталу. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності. Аналіз фінансової 

стійкості та стабільності підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. 

 Фінансове планування на підприємствах 

Об'єктивна необхідність та економічна суть фінансового планування. Методи фінансового 

планування. Характеристика методики поточного фінансового планування. Характеристика 

методики оперативного фінансового планування. 

 Фінансова санація і банкрутство підприємств 

Економічна суть та порядок проведення фінансової санації підприємства. Реструктуризація 

підприємств. Банкрутство та ліквідація підприємства. Діагностика фінансової кризи підприємства. 

 

Програма олімпіади: 

20 травня – заїзд учасників, їх реєстрація, поселення та екскурсійна програма; 

21 травня – заїзд учасників, їх реєстрація, поселення, відкриття та проведення ІІ етапу 

Олімпіади, екскурсійна програма; 

22 травня – оголошення результатів Олімпіади, робота апеляційної комісії, підведення 

підсумків і нагородження переможців Олімпіади, від’їзд учасників. 

Всі учасники Олімпіади повинні мати при собі студентський квиток і паспорт. Оплата 

проживання в гуртожитку, харчування та проїзд здійснюється за рахунок коштів учасників 

Олімпіади. Квитки на зворотний проїзд просимо придбати завчасно.  

 

Наша адреса: 

Україна, 80381, Львівська область, Жовківський район, м. Дубляни, вул. Володимира 

Великого, 1, Оргкомітет Олімпіади з дисципліни «Фінанси підприємств»  

 

Контактний телефон:  
тел. (032) 22-42-927 - завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування к.е.н., 

доцент Грицина Оксана Володимирівна 

0672540519 -  к.е.н., доцент Агрес Оксана Григорівна (відповідальний секретар) 

e-mail: fin427@ukr.net 

 

Інформацію щодо проведення Олімпіади також можна отримати на офіційному сайті 

Львівського національного аграрного університету http://lnau.lviv.ua 

 

Транспортне сполучення 

Проїхати до Львівського національного аграрного університету можна: 

- від готелю «Львів» міста Львова маршрутним таксі №180А до зупинки Львівський 

національний аграрний університет (Головний корпус); 

- від Привокзальної площі (вул. Городоцька) міста Львова маршрутним таксі №111 до 

зупинки Львівський національний аграрний університет (Головний корпус). 

 

Оргкомітет ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади  

з дисципліни «Фінанси підприємств» 


