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1. Теми практичних занять 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І ЗАВДАННЯ  АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ   

Практичне заняття № 1 – 2 год. 

План  

 

1. Сутність і значення аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств: основні цілі, завдання, особливості.  

2. Методи та прийоми фінансово-економічного аналізу.  

3. Види і напрями фінансово-економічного аналізу підприємств.  

4. Суб’єкти і користувачі аналізу підприємства.  

5. Організація та етапи фінансово-економічного аналізу.  

6. Економічний аналіз і обґрунтування управлінських рішень.  

7. Предмет економічного аналізу.  

8. Моделювання господарської діяльності підприємства і використання 

економіко-математичних методів.  

9. Інформаційна база аналізу. 

 

Практичне завдання: на підставі вихідних даних зробити аналіз 

фінансово-господарської діяльності за показниками, що наведені у таблиці; 

визначити абсолютне й відносне зростання. 

Таблиця – Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства 

Найменування показників 

Формула 

розра-

хунку 

Індекс 
Од. ви-

міру 

Роки Відхилення 

2014 2015 Абсолютне 
Темп 

зростання 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Виручка від реалізації 

продукції 
 Bp 

тис. 

грн. 
    

Обсяг виробленої 

продукції 
 N од.     

Середня ціна одиниці 

реалізованої продукції 
 Cпр 

тис. 

грн. 
    

Собівартість реалізованої 

послуг 
 Sр 

тис. 

грн. 
    

Вартість основних 

виробничих фондів 
 Foc тис. 

грн. 

    

Оборотні кошти  Fоб     

Середня чисельність 

працівників 
 q чол.     

Річна продуктивність праці 

працівників 
 W 

тис. 

грн. / 

чол. 

    

Фондовіддача основних 

фондів 
 f 

грн. / 

грн. 
    

Коефіцієнт оборотності 

оборотних коштів 
 Коб обертів     

Чистий прибуток   П 
тис. 

грн. 
    

Рентабельність 

виробництва 
 Rв %     

Рентабельність продукції  Rп %     



4 

 

  

 Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

засвоїти сутність і значення аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємств: основні цілі, завдання, особливості; методи та прийоми 

фінансово-економічного аналізу; види і напрями фінансово-економічного 

аналізу підприємств; суб’єкти і користувачі аналізу підприємства; організація 

та етапи фінансово-економічного аналізу; економічний аналіз і обґрунтування 

управлінських рішень; предмет економічного аналізу; моделювання 

господарської діяльності підприємства і використання економіко-математичних 

методів; інформаційна база аналізу. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

Господарський  кодекс України. 

Положення Міністерства Фінансів України «Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва». 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

Форма «Звіт про прибутки та збитки» 

 

ТЕМА 2. ПІДПРИЄМСТВО І ФАКТОРИ ЙОГО ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Практичне заняття № 2 – 4 год. 

План  

 

1. Економічна сутність підприємств.  

2. Основи функціонування підприємств.  

3. Фактори, що впливають на підвищення ефективності діяльності 

підприємств.  

4. Формування та використання ресурсів підприємства 

 

Практичне завдання: на підставі вихідних даних зробити експрес-аналіз 

та горизонтальний аналіз структури балансу та заповнити таблиці; визначити 

абсолютне й відносне зростання. 
 

Таблиця – Експрес-аналіз структури балансу підприємства, тис. грн. 

Статті балансу Значення на кінець 

періоду 

Темп 

зростання, 

% 

Структура, % від 

підсумку активу і 

пасиву  

Абс. 

відх. 

струк-

тури 2014р. 2015р. 2014р. 2012р. 

Актив  

Необоротні активи       

Оборотні активи:       

грошові кошти і поточні фінансові 

інвестиції 

      

дебіторська заборгованість       

матеріальні обігові кошти       

інші обігові кошти       

Витрати майбутніх періодів       

БАЛАНС       
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Пасив  

Власний капітал:       

статутний капітал       

нерозподілений прибуток       

Довгострокові зобов’язання        

Поточні зобов’язання:       

кредиторська заборгованість       

короткострокові кредити       

інші короткострокові зобов’язання       

БАЛАНС       

 

Таблиця – Горизонтальний аналіз структури балансу підприємства, тис. грн. 

Статті балансу Значення на кінець 

періоду 

Відхилення  

2014 р. 2015 р. абсолютне відносне 

Актив 

Необоротні активи     

Оборотні активи:     

грошові кошти і поточні фінансові інвестиції     

дебіторська заборгованість     

матеріальні обігові кошти     

інші обігові кошти     

Витрати майбутніх періодів     

БАЛАНС     

Пасив 

Власний капітал:     

уставний капітал     

нерозподілений прибуток     

Довгострокові зобов’язання      

Поточні зобов’язання:     

кредиторська заборгованість     

короткострокові кредити     

інші короткострокові зобов’язання     

БАЛАНС     

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

засвоїти економічну сутність підприємств; основи функціонування 

підприємств; фактори, що впливають на підвищення ефективності діяльності 

підприємств; питання формування та використання ресурсів підприємства. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

Господарський кодекс України. 

Положення Міністерства Фінансів України «Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

Форма №1 «Баланс активів і пасивів підприємства» 
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ТЕМА 3. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

Практичне заняття № 3 – 2 год. 

План 

 

1. Роль фінансового аналізу для оцінки господарської діяльності 

підприємства 

2. Методи та інструменти для аналізу складу майна підприємства та джерел 

його утворення 

3. Аналіз ліквідності та платоспроможності, фінансової стабільності, 

ефективності використання оборотного капіталу, оборотності грошових 

оборотних коштів, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансових 

результатів діяльності підприємства 

4. Діагностика ризику банкрутства суб’єкта господарювання. 

 

Практичне завдання: на підставі вихідних даних зробити аналіз 

платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності 

(«золоте правило господарювання») та заповнити таблиці; визначити 

абсолютне відхилення. 

Таблиця – Аналіз платоспроможності підприємства 

Показник 
Ін-

декс 
Розрахунок 

Формула розрахунку 

за фінансовою 

звітністю 

Оптималь

не 

значення 

Значення на 

кінець періоду 
Абсолют-

не відхи-

лення 2014 2015 

Коефіцієнт 

абсолютної 

ліквідності  

Kа 

Грошові кошти 

та їх 

еквіваленти / 

поточні 

зобов'язання  

Ф.1∑ (1160+1165) / 

Ф.1.1695 

>1    

Коефіцієнт 

швидкої 

ліквідності 

Ksh 

(Оборотні 

активи - 

запаси) / 

поточні 

зобов'язання 

Ф.1∑((1120+1125+1

135+1130+1140+114

5+1155)+(1160+116

5))/ Ф.1.1695 

0,6-0,8    

Коефіцієнт 

покриття 

(загальної  

ліквідності) 

Kp 

Оборотні 

активи / 

поточні 

зобов'язання 

Ф.1∑((1101+1110+1

102+1103+1104)+(1

120+1125+1135+113

0+1140+1145+1155)

+(1160+1165))/ 

Ф.1.1695 

0,2-0,35    

 

Для визначення абсолютної ліквідності необхідно порівняти групи 

активів за ступенем зниження ліквідності (А1, А2, А3, А4) та групи пасивів за 

терміновістю повернення (П1, П2, П3, П4). Умови абсолютної ліквідності 

витримані, якщо співвідношення відповідає таким значенням: 

А1 ≥ П1, А2 ≥ П2, А3 ≥ П3, А4 < П4 
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Таблиця – Абсолютні показники ліквідності балансу, тис. грн. 

Актив 
31.12. 

2014 

31.12. 

2015 
Пасив 

31.12. 

2014 

31.12. 

2015 

Платіжний надлишок 

(+) або нестача (-) 

31.12.14 31.12.15 

1. Найбільш ліквідні 

активи (А1)    

1. Пасиви 

найбільш 

термінові (П1) 

    

2. Активи, що 

швидко 

реалізуються (А2) 
  

2. Пасиви 

короткострокові 

(П2) 
    

3. Низьколіквіднідні 

активи (А3)   

3. Пасиви 

довгострокові 

(П3) 

    

4. Активи, що важко 

реалізуються (А4) 
  

4. Пасиви 

постійні (П4) 
    

Баланс   Баланс     

 

Таблиця – Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Показник 
Ін-

декс 
Розрахунок 

Формула розрахунку за 

фінансовою звітністю 
Значення на 

кінець періоду 
Абсолют-

не відхи-

лення 2014 2015 

Коефіцієнт 

фінансової 

незалежності 

Кf 
Власний капітал / 

Валюта балансу  
Ф.1.1495 / Ф.1.1900    

Коефіцієнт 

забезпеченості 

власними 

оборотними 

коштами 

Х1 

Власний 

оборотний капітал 

/ Валюта балансу 

Ф.1.(1495+1500+1510+ 

1515-1695-1095) 

/ Ф.1.1300 

   

Коефіцієнт 

забезпеченості 

запасів власним 

капіталом 

Kv 
Запаси / Власний 

капітал 

Ф.1.(1101+1110+1102+

1103+1104) / Ф.1.1495 
   

 

Ділова активність оцінюється за допомогою «золотого правила 

господарювання»: додержання випереджальних темпів зростання прибутку 

(Тп), виручки від реалізації (Тв) та активів (Та) за таким порядком: 

Тп > Тв > Та > 100% 

 

Таблиця – Показники ділової активності підприємства 

Показник Індекс 2014 р. 2015 р. 

Відхилення 

абсолютне 
темп зростання, 

% 

Прибуток від операційної 

діяльності (чистий прибуток) 
Тп     

Виручка від виконаних робіт Тв     

Величина активів Та     

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

засвоїти роль фінансового аналізу для оцінки господарської діяльності 

підприємства. Вміти застосовувати методи та інструменти для аналізу складу 

майна підприємства та джерел його утворення, аналізу ліквідності та 
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платоспроможності, фінансової стабільності, ефективності використання 

оборотного капіталу, оборотності грошових оборотних коштів, дебіторської та 

кредиторської заборгованості, фінансових результатів діяльності підприємства. 

Вміти проводити діагностику ризику банкрутства суб’єкта господарювання 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності». 

Перелік службових та процесуальних документів, які складаються 

під час вивчення теми 

1. Форма №1 «Баланс активів і пасивів підприємства». 

 

ТЕМА 4. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

Практичне заняття № 4 – 4 год. 

План 

 

1. Зміст та призначення фінансової звітності підприємства, 

2. Основні вимоги, що висуваються до її складання. Вміти використовувати 

джерела інформації для аналізу. Володіти методикою оцінювання фінансових 

звітів. 

 

Практичне завдання: на підставі вихідних даних продіагностувати 

банкрутство за методикою Аргенті (А-рахунку) та заповнити таблицю. 

Відповідно до методики А-рахунку, дослідження починається із 

припущень, що наявний процес, який веде до банкрутства; для завершення 

цього процесу необхідно кілька років; процес може бути розділений на три 

стадії: недоліки (підприємства, яким загрожує банкрутство, роками 

демонструють ряд недоліків); помилки (внаслідок нагромадження цих недоліків 

підприємство може зробити помилку, що веде до банкрутства); симптоми 

(зроблені підприємством помилки визначають симптоми неплатоспроможності, 

яка наближається, а саме: погіршення фінансових показників (сховане за 

допомогою «творчих» розрахунків), ознаки гострого дефіциту коштів). 

При цьому кожному фактору, кожній стадії надається певна кількість 

балів і розраховується агрегований показник – А-рахунок.  

Залежно від кількості балів, отриманих при проведенні А-рахунку, 

підприємство може бути оцінене як успішне у всіх сферах діяльності (кількість 

балів перебуває в інтервалі від 5 до 40); із загрозою банкрутства у найближчі 

п'ять років (сума балів від 40 до 85); має серйозні ускладнення у своїй 

діяльності (сума балів більше 85). 
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Таблиця – Діагностування банкрутства підприємства за методом А-рахунку 

Стадії процесу банкрутства 

Бали 

Підприємство 
Рекомендовано 

за Аргенті 

1. Недоліки:   

1.1. Директор-автократ  8 

1.2. Голова ради директорів є також директором  4 

1.3. Пасивність ради директорів 0 2 

1.4. Внутрішні протиріччя в раді директорів (розходження в знаннях, 

навичках)  2 

1.5. Слабкий фінансовий директор  2 

1.6. Недолік професійних менеджерів середньої й нижньої ланки (поза 

радою директорів)  1 

1.7. Недолік системи обліку:  

відсутність бюджетного контролю; 

відсутність прогнозу грошових потоків; 

відсутність системи управлінського обліку витрат  

 

3 

3 

3 

1.8. Уповільнена реакція на зміни (поява нових продуктів, методів 

організації праці)  12 

Максимально можлива сума балів  40 

«Прохідний бал» 10 10 

2. Помилки    

2.1. Занадто висока частка позикового (залученого) капіталу 

(Ф.1.∑(15510+1500+1515+1695) / Ф.1.1900)  15 

2.2. Недолік оборотних коштів (якщо Ф.1.(1495+1500+1510+1515-1695-

1095)  <0, то 15 балів)  15 

2.3. Наявність великого незавершеного проекту (провал такого проекту є 

для підприємства серйозною небезпекою) (Ф.1.1005)  15 

Максимально можлива сума балів  45 

«Прохідний бал» 30 30 

3. Симптоми    

3.1. Погіршення фінансових показників  4 

3.2. Використання «творчого бухгалтерського обліку»  4 

3.3. Нефінансові ознаки неблагополуччя (погіршення якості, падіння 

попиту, зниження частки ринку)  4 

3.4. Остаточні симптоми кризи (судові позови, скандали)  3 

Максимально можлива сума балів  15 

«Прохідний бал» 4 4 

Максимально можливий А-рахунок  100 

 

Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

розуміти зміст та призначення фінансової звітності підприємства, основні 

вимоги, що висуваються до її складання. Вміти використовувати джерела 

інформації для аналізу. Володіти методикою оцінювання фінансових звітів 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

Форма №2 «Звіт про фінансові результати» 
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ТЕМА 5. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Практичне заняття № 5 – 4 год. 

План  

 

1. Організація економічного аналізу діяльності промислових підприємств 

2. Комплексне оцінювання фінансово-економічного стану підприємств 

 

Практичне завдання: 1) за даними таблиці визначити чистий прибуток 

підприємства та прибуток від позареалізаційної діяльності 

 
Показник Сума 

1. Виручка від реалізації продукції, тис. грн. 8300 

2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн. 7800 

3 Виручка від надання транспортних послуг, тис. грн. 120,8 

4. Транспортні витрати, тис. грн. 110 

5. Сума надлишків інвентаризації, тис. грн. 0,8 

6. Безнадійні борги (надходження), тис. грн. 9,0 

7. Отримані штрафи від партнерів, тис. грн. 25 

8. Виплачені неустойки, тис. грн. 1,8 

9. Доходи від реалізації цінних паперів, тис. грн. 80 

10. Отримані дивіденди, тис. грн. 17 

11. Податок на прибуток, % 19 

 

2) на підставі вихідних даних визначити ефективність господарювання 

підприємства та заповнити таблицю. 

 

Таблиця – Показники рентабельності підприємства 

№ Показник Формула розрахунку за фінансовою 

звітністю 

2014 2015 Абсолют

не відхи-

лення 

1 Рентабельність продукції Ф.2.2090/Ф.2.050 * 100    

2 Рентабельність операційної 

діяльності 

Ф.2.2190/Ф.2(2050+2130+2150+2180)*

100 

   

3 Рентабельність звичайної 

діяльності 

Ф.2.2290/Ф2(2050+2130+2150+2180+ 

2250+2260+2270)*100 

   

4 Рентабельність активів Ф.2.2350/Ф.1.1300*100    

5 Рентабельність власного 

капіталу 

Ф.2.2290/Ф.1.1495*100    

6 Рентабельність залученого 

капіталу 

Ф.2.2290/(Ф.1.1595+Ф.1.1695)*100    

7 Рентабельність необоротних 

активів 

Ф.2.2290/Ф.1.1095*100    

8 Рентабельність оборотних 

активів 

Ф.2.2290/Ф.1.1195*100    

9 Валова рентабельність 

продажу 

Ф.2.2090/Ф.2.2000*100    

10 Чиста рентабельність 

продажу 

Ф.2.2350/Ф.2.2000*100    

11 Рентабельність доходу від 

операційної діяльності 

Ф.2.2190/(Ф.2.2000+Ф.2.2120)*100    
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Обсяг знань, умінь студентів після вивчення теми. Студенти повинні 

розуміти організацію економічного аналізу діяльності промислових 

підприємств. Вміти здійснювати комплексне оцінювання фінансово-

економічного стану промислових підприємств. 

 

Перелік нормативних актів до вивчення теми. 

Господарський  кодекс України.  

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» 

 

Перелік документів, з якими ознайомлюються студенти під час 

вивчення теми: 

1. Форма № 4 «Звіт про власний капітал» 
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2. Критерії оцінювання аудиторної роботи 

студентів на практичних (семінарських) заняттях 

 
Б

А
Л

И
 

ПОЯСНЕННЯ 

5 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; на високому 
рівні сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі навчальні завдання, 
передбачені планом заняття, виконані в повному обсязі. Під час заняття 
продемонстрована стабільна активність та ініціативність. Відповіді на теоретичні 
питання, розв’язання практичних завдань, висловлення власної думки стосовно 
дискусійних питань ґрунтується на глибокому знанні чинного законодавства, теорії та 
правозастосовної практики. 

4 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні у повному обсязі; в основному 
сформовані необхідні практичні навички та вміння; всі передбачені планом заняття 
навчальні завдання виконані в повному обсязі з неістотними неточностями. Під час 
заняття продемонстрована ініціативність. Відповіді на теоретичні питання, розв’язання 
практичних завдань, висловлення власної думки стосовно дискусійних питань 
переважно ґрунтується на знанні чинного законодавства, теорії та правозастосовної 
практики. 

3 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, у цілому засвоєні; практичні навички та 
вміння мають поверхневий характер, потребують подальшого напрацювання та 
закріплення; навчальні завдання, передбачені планом заняття, виконані, деякі види 
завдань виконані з помилками. 

2 

Теоретичні питання, винесені на розгляд, засвоєні частково, прогалини у знаннях не 
носять істотного характеру; практичні навички та вміння сформовані недостатньо; 
більшість навчальних завдань виконано, деякі з виконаних завдань містять істотні 
помилки, які потребують подальшого усунення. 

1 

Студент не готовий до заняття, не знає більшої частини програмного матеріалу, з 
труднощами виконує завдання, невпевнено відтворює терміни і поняття, що 
розглядалися під час заняття, допускає змістовні помилки, не володіє відповідними 
вміннями і навичками, необхідними для розв’язання професійних завдань. 

0 Відсутність на занятті 

 

 

 


