
Тема 6. Кредитування підприємств. 

Практичне заняття  6 

Тема. Визначення потреби в кредитах. Розрахунок банківських процентів за 

користування кредитом.  Вирішення ситуацій із кредитування підприємств. 

Задача 1  Згідно з оперативним фінансовим планом у поточному кварталі підприємство 

прогнозує такі надходження і витрати:  

1) Чистий дохід  від реалізації продукції – 1200 тис. грн; 

2) Дохід від операційних курсових різниці- 10 тис.грн; 

3) Процентний дохід – 15 тис.грн; 

4) Приріст нормативу оборотних коштів – 18 тис. грн; 

5) Погашення заборгованості перед бюджетом - 185 тис. грн; 

6) Виплата заробітної плати та необхідні відрахування до державних цільових фондів – 325 

тис. грн; 

7) Придбання сировини та матеріалів у обсягах, необхідних для безперервної діяльності 

протягом року – 650 тис. грн; 

8) Погашення кредиторської заборгованості – 300 тис.грн; 

9) Поповнення статутного капіталу підприємства – 200 тис. грн. 

Визначити суму кредиту, яку необхідно залучити підприємству.  

 

Методичні рекомендації 

 

Ко.б = ОК −  ОКн −  ОКпр + КЗ 

Ко.б – необхідний розмір кредитів,які залучаються в оболротні кошти; 

ОК- потреба в оборотних коштах; 

ОК н  - власні оборотні кошти на початок періоду; 

ОК пр – поповнення оборотних коштів за рахунок прибутку підприємства; 

КЗ- зменшення кредиторської заборгованості. 

 

Задача 2  Підприємство «Злагода»   отримало кредит 05.04.2021 для закупівлі сировини в сумі 

60 тис.грн під 23% річних. За умовами кредитного договору проценти погашаються щомісячно,а 

сума основного боргу має бути погашена одноразово 05.09.2021 р. 

Визначити суму процентів, що підлягає щомісячній сплаті та загальну суму, яку підприємство 

поверне банку за весь період користування  кредитними ресурсами. 

Методичні рекомендації 

В =  
К ∗ С ∗ Д

100% ∗ 365
 

Де В-сума процентів за кредит, грн; 

К- сума кредиту; 

С-встановлена договором річна відсоткова ставка за користування кредитом,%; 

Д- кількість календарних днів у місяці; 

 



Задача  3   Виробничий концерн для поповнення своїх оборотних коштів  01.08.2021 отримав у 

банку позику в сумі 600 тис. грн терміном до 02.11.2021 під  24% річних. Через 45 днів банк 

підвищів відсоткову ставку за позикою до 28%. На цей час було погашено 25 % основної суми 

позики.  

Необхідно розрахувати суму процентів за корстування позикою, яку повинен сплатити виробник. 

Задача 4   Банк може надати підприємству позики за такими умовами : 

1) Щоквартальне нарахування процентів, виходячи з 17% річних; 

2) Щомісячне нарахування процентів, виходячи з 25% річних.  

Який варіант є найкращим для підприємства? 

Методичні рекомендації 

𝑟𝑒 = (1 +
𝑟

𝑚
)

𝑚

− 1 

Де re – ефективна річна відсоткова ставка; 

r- номінальна річна відсоткова ставка 

m -кількість нарахувань відсотків за рік. 

Чим більше значення ефективної річної відсоткової ставки, тим більший рівень витрат з обслуговування 

позики. 
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