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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З 

ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 
Курсова робота з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

передбачена навчальним планом підготовки студентів денної та 
заочної форм навчання за напрямом підготовки «Облік і аудит» 
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Метою виконання курсової роботи є поглиблення теоретичних 
знань студентів з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», 
вміння їх застосувати під час вирішення конкретних завдань з 
питань організації, методики і техніки аналітичної роботи на 
прикладі конкретного підприємства.  

Виконання курсової роботи допоможе студентам закріпити 
отримані на лекціях та практичних заняттях теоретичні знання і 
оволодіти основними прийомами економічного аналізу для 
дослідження фінансово-господарської діяльності підприємств. 

 

2. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З  

ДИСЦИПЛІНИ «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Курсова робота з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 
є самостійним дослідженням студента, що виконується на основі 
фактичних даних фінансової та статистичної звітності 
підприємства.  

Дану курсову роботу студенти виконують на прикладі 

підприємства, яке обирається самостійно. Визначальне значення під 

час написання курсової роботи має вибір підприємства. Для 

написання курсової роботи слід мати інформацію про діяльність 

підприємства, підпорядкованість, організаційно-правову форму 

власності, особливості діяльності, склад та динаміку активів, 

зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат і т.д. 

Кожному студенту призначається керівник курсової роботи. 

Курсову роботу з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

виконують у декілька основних етапів: 

-  підбір літератури; 

-  збір практичного матеріалу по підприємству (форм фінансової, 

статистичної звітності, установчих документів); 

-  написання курсової роботи; 

-  перевірка курсової роботи  керівником; 
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-  захист курсової роботи. 

Виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» передбачає у студентів наявність відповідної бази знань 

із дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І, ІІ», 

«Фінанси підприємств», «Звітність підприємств» та інших. 

У вступі до курсової роботи слід розкрити такі питання: 

1) актуальність теми (значення аналізу фінансових результатів 

та фінансового стану для управління діяльністю підприємства 

тощо); 

2) мета та завдання курсової роботи; 

Наприклад, метою курсової роботи є обґрунтування 

теоретико-методичних засад аналізу фінансового стану і 

фінансових результатів та розробці практичних рекомендацій 

щодо їх удосконалення.  

Мета курсової роботи досягається шляхом виконання таких 

завдань: 

� дослідження організаційно-економічної характеристики 

підприємства, аналіз його основних техніко-економічних 

показників; 

� характеристика галузі діяльності досліджуваного 

підприємства; 

� проведення аналізу фінансових чинників, що призводять до 
неплатоспроможності підприємства; 

� здійснення аналізу фінансового стану підприємства; 
� формулювання пропозицій з удосконалення фінансового стану 

і фінансових результатів на прикладі досліджуваного 

підприємства. 

3) об’єкт дослідження (наприклад, об’єктом дослідження є 

фінансовий стан та фінансові результати підприємства); 

4) предмет дослідження (наприклад, предметом дослідження є 

теоретичні засади та діюча практика аналізу фінансового стану 

та фінансових результатів);  

5) найменування підприємства, яке є базою дослідження; 

6) інформаційна база дослідження (нормативні акти, 

посібники, підручники, монографії, статті); 

7) методи дослідження (загальнонаукові – аналіз, синтез, 

індукція, дедукція та спеціальні – порівняння, групування, 
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графічний, балансового узгодження, аналіз коефіцієнтів, 

елімінування  та інші); 

8)  коротка характеристика змісту кожної структурної частини 

курсової роботи (починаючи від вступу і закінчуючи додатками). 

Обсяг вступу –2-3 сторінки. 

У висновках необхідно сформувати загальні результати 

дослідження та основні практичні пропозиції щодо оптимізації 

аналізованих показників підприємства. Вони повинні бути 

узгоджені з поставленими у вступі завданнями курсової роботи. До 

висновків слід відносити не лише теоретичні, але й практичні 

результати виконання курсової роботи. 

Обсяг висновків не повинен перевищувати 4 сторінок. 

Список використаних джерел повинен містити нормативні 

документи (закони, положення, інструкції) та підручники, навчальні 

посібники, монографії, а також статті у наукових журналах та пресі. 

Список використаних джерел починається із нормативних 

документів, що наводяться у такій послідовності: закони України, 

декрети Уряду України, постанови Верховної Ради, Укази 

Президента України, постанови, положення, інструкції міністерств і 

відомств України. Інші джерела інформації (посібники, монографії, 

підручники, статті) вказуються за алфавітом. 

Загальний обсяг курсової роботи (без додатків) повинен бути в 

межах 35-40 сторінок. 

Після списку використаної літератури наводяться додатки до 

курсової роботи. У складі додатків до курсової роботи повинні бути 

копії наступних документів:  

-  статут підприємства (або витяг із статуту),  

-  довідка про включення до ЄДРПОУ; 

-  ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» (для суб'єктів 

малого підприємництва – ф. № 1-м, ф. № 1-мс) за два попередніх 

роки; 

-  ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)» (для суб'єктів малого підприємництва - форма № 2-м, 2-мс) 
за два попередніх роки; 

-  ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за два попередніх 

роки; 

-  ф. № 4 «Звіт про власний капітал» за два попередніх роки; 
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-  ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за два 

попередніх роки; 

- статистична звітність ф.1 – ПВ «Звіт з праці» за два попередніх 

роки;   

- оборотно - сальдові відомості за два попередніх роки; 

- посадові інструкції працівників економічного відділу (якщо 

такий відсутній, то встановити, хто відповідає за організацію 

економічного аналізу, та представити їх посадові інструкції). 

Заключним етапом виконання  курсової роботи є
 
її захист та 

одержання студентом оцінки. При оцінці виконаної роботи 

враховують: 

- ступінь і якість виконання завдань курсової роботи, володіння і 

правильність застосування методів і прийомів аналізу; 

- обґрунтованість  зроблених висновків та пропозицій; 

- якість оформлення курсової роботи; 

- правильність та змістовність відповідей на питання під час 

захисту курсової роботи; 

- своєчасність виконання курсової роботи та представлення на 

перевірку керівнику відповідно до встановленого терміну. 

Розподіл балів, що отримують студенти за виконання курсової 

роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» наведено в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Розподіл балів, що отримують студенти за виконання  

курсової роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

 

 

1 роз- 

діл 

 

 

2 роз- 

діл 

 

 

3 роз- 

діл 

Вступ, 

висновки, 

список 

використаних 

літературних 

джерел 

 

Своєчасне 

виконання 

курсової 

роботи 

 
Захист 

кур-

сової 

роботи 

 
Зага- 

льна 

сума 

1 2 3 4 5 6 7 

15 

балів 

30  

балів 

10  

балів 

10  

балів 

5  

балів 

30  

балів 

100  
балів 
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3. ЗАВДАННЯ ТА МЕТОДИЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ 

ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ З  ДИСЦИПЛІНИ 

«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

3.1. План курсової роботи 

Вступ 

1. Аналітична характеристика підприємства (вказується назва 

підприємства). 

1.1. Загальна організаційно - економічна характеристика підпри-

ємства (вказується назва підприємства). 

1.2. Характеристика галузі діяльності підприємства (вказується 

назва підприємства). 

2. Оцінка (вказується назва підприємства) з позиції 

платоспроможності. 

2.1. Аналіз фінансових чинників, що призводять до 

неплатоспроможності (вказується назва підприємства). 

2.1.1. Аналіз необоротних активів. 

2.1.2. Аналіз оборотних активів. 

2.1.3. Аналіз дебіторської заборгованості. 

2.1.4. Аналіз формування власного капіталу. 

2.1.5. Аналіз кредиторської заборгованості. 

2.1.6. Аналіз власних оборотних засобів. 

2.1.7. Аналіз прибутковості підприємства. 

2.1.8. Аналіз структури грошових потоків підприємства. 

2.2. Оцінка фінансового стану (вказується назва підприємства). 

2.2.1. Аналіз платоспроможності і ліквідності. 

2.2.2. Аналіз фінансової стійкості. 

3. Шляхи вдосконалення фінансового стану підприємства 

(вказується назва підприємства) та заходи щодо оптимізації 

фінансових результатів його діяльності. 

Висновки 

Список використаних джерел 

Додатки 

 

3.2. Зміст завдань курсової роботи за розділами та поради  

до їх виконання 

 

В першому розділі курсової роботи «Аналітична 
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характеристика підприємства» потрібно навести інформацію 

щодо загальної організаційно - економічної характеристики 

досліджуваного підприємства та дати характеристику галузі його 

діяльності. 

При розкритті загальної організаційно - економічної 

характеристики підприємства необхідно описати організаційно-

правову форму, підпорядкованість підприємства, основні види 

діяльності (які реально здійснює), предмет діяльності, навести 

організаційну структуру підприємства.  

Також в даному підрозділі необхідно розкрити організацію 

економічного аналізу на підприємстві, охарактеризувати 

структурний підрозділ, що виконує аналітичні функції, розподіл 

обов’язків працівників щодо аналізу окремих ділянок діяльності 

підприємства. Для цього варто проаналізувати посадові інструкції 

працівників економічного відділу.  

У випадку відсутності економічного відділу чи посади 

економіста на підприємстві, потрібно проаналізувати посадові 

інструкції працівників бухгалтерії, та встановити, хто відповідає за 

організацію економічного аналізу на підприємстві. Не потрібно 

переписувати всі обов’язки працівників бухгалтерії, а 

охарактеризувати лише ті, що стосуються проведення та 

організації економічного аналізу працівниками бухгалтерії. За 

результатами досліджень посадових інструкцій зробити висновки. 

У випадку автоматизації обліку на підприємстві звернути увагу 

чи використовуються працівниками бухгалтерії чи економічного 

відділу можливості проведення економічного аналізу, які закладені 

в бухгалтерську програму.  

Завершується підрозділ аналізом техніко - економічних 

показників діяльності підприємства. Орієнтовний перелік основних 

техніко – економічних показників діяльності підприємства наведено 

в таблиці 2. 

За результатами аналізу техніко-економічних показників 

сформувати аналітичні висновки. 

При поданні характеристики галузі діяльності підприємства 

необхідно охарактеризувати галузь, до якої згідно класифікатора 

видів економічної діяльності, відноситься підприємство, навести 

статистичні дані по даній галузі, порівняти основні техніко- 

економічні   показники   діяльності    підприємства    з    галузевими,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

Таблиця 2 
Основні техніко-економічні показники діяльності (вказується  
назва підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

№ 
з/п 

 
Показники 

мину-
лий 
рік* 

звіт-
ний 
рік* 

Відхилення 

за 
сумою, 

+, - 

Тр., 
% 

1 2 3 4 5 6 

1 Чистий дохід від реалізації про-
дукції (товарів, робіт, послуг), тис. 
грн. 

    

2 Середньооблікова чисельність 
працюючих, осіб 

    

3 Фонд оплати праці, тис. грн.     

4 Вартість майна підприємства, тис. 
грн. (ф. 1, р. 1300) 

    

5 Середньорічна вартість основних 
засобів, тис. грн. (ф. 1, р. 1010 

(гр.3+ гр.4) / 2)  

    

6 Операційні витрати, тис. грн. (ф. 2, 

р. 2550) 
    

7 Фондовіддача основних засобів, 
грн./грн. (р. 1 / р. 5) 

    

8 Продуктивність праці, тис. грн. / 
ос. (р. 1 / р. 2) 

    

9 Середньорічна заробітна плата 1 
працюючого, тис. грн./ос. (р.3 / 

р.2) 

    

10 Коефіцієнт співвідношення темпів 
росту продуктивності праці та 
середньорічної заробітної плати (р. 
8 / р. 9) 

 

х 

 

11 Питомі витрати, грн./грн. (р. 6 / р. 
1) 

    

12 Дебіторська заборгованість , тис. 
грн. (ф. 1, ∑ р. 1040, 1125, 1130, 

1135, 1140, 1145, 1155, 1155) 

    

13 Кредиторська заборгованість, тис. 
грн. (ф. 1, ∑ р. 1595, 1695, 1700) 
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продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 6 

14 Чистий прибуток (збиток), тис. 
грн. 

    

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 
зробити висновки. Для дослідження більш наочних тенденцій 
показників можна наводити статистичні дані за 5 – 10 років. 

Статистичні дані по галузі можна знайти, використавши 
інформацію офіційних сайтів Державного комітету статистики 
України: www.ukrstat.gov.ua, www.rv.ukrstat.gov.ua і т.д. 

Для наочності наведених статистичних даних варто зобразити 
графічно динаміку статистичних даних. 

В другому розділі «Оцінка підприємства з позиції 

платоспроможності» потрібно дослідити фінансові чинники, що 
призводять до неплатоспроможності та проаналізувати фінансовий 
стан підприємства.  

При дослідженні фінансових чинників, що призводять до 
неплатоспроможності підприємства, необхідно провести аналіз 
необоротних активів, оборотних активів, власних оборотних 
засобів, кредиторської заборгованості, прибутковості підприємства. 

Під час аналізу необоротних активів підприємства проводиться 
горизонтальний та вертикальний аналіз необоротних активів 
підприємства. 

Узагальнення результатів горизонтального та вертикального 
аналізу необоротних активів проводиться в таблиці 3.  

Таблиця 3 
Структурно-динамічний аналіз необоротних активів (вказується 
назва підприємства) за (вказуються періоди дослідження) роки  

 

Показник  

минулий рік* звітний рік* Відхилення  

сума, 
тис.  
грн. 

пито- 
ма  

вага, % 

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага, % 

за 
су-
мою, 

+, - 

Тр,  
% 

по пи-
томій 
вазі,  
в.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Необоротні акти-
ви, всього  
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продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

у т.ч.:        

1.1. Нематеріальні 
активи  

       

1.1.1. Залишкова 
вартість  

       

1.1.2. Первісна 
вартість  

       

1.2. Незавершені ка-
пітальні інвестиції 

       

1.3. Основні засоби         

1.3.1. Залишкова вар-
тість  

       

1.3.2. Первісна вар-
тість  

       

1.4. Інвестиційна не-
рухомість  

       

1.4.1. Залишкова вар-
тість  

       

1.4.2. Первісна вар-
тість  

       

1.5. Довгострокові 
біологічні активи: 

       

1.5.1. Справедлива 
(залишкова) вартість 

       

1.5.2. Первісна вар-
тість 

       

1.6. Довгострокові 
фінансові інвестиції  

       

1.6.1. Інвестиції, які 
обліковуються за 
методом участі в 
капіталі інших 
підприємств  

       

1.6.2. Інші фінансові 
інвестиції  

       

1.7. Довгострокова 
дебіторська заборго-
ваність 
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продовження табл. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.8. Відстрочені по-
даткові активи  

       

1.9. Інші необоротні 
активи  

       

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 

Всі таблиці в курсовій роботі заповнюються за даними 
підприємства, а у разі відсутності певних даних показники не 

наводяться.  

При аналізі структури і динаміки необоротних активів 
підприємства застосовується горизонтальний та вертикальний 
аналіз.  

Горизонтальний аналіз базується на вивченні динаміки окремих 
показників звітності в часі. Він надає можливість виявити позитивні 
та негативні зміни окремих статей звітності в динаміці. 
Вертикальний аналіз дає змогу оцінити активи з погляду їх 
структурної динаміки. 

Аналізуючи структуру та динаміку необоротних активів 
підприємства потрібно враховувати, що: 

- позитивною тенденцією є перевищення темпів росту обсягу 
виробленої і реалізованої продукції (чистого доходу), а також 
прибутку над темпами росту необоротних активів. Така тенденція 
веде до росту показників капіталовіддачі, рентабельності, тобто 
свідчить про підвищення ефективності використання капіталу; 

- позитивною тенденцію є перевищення темпів росту чистого 
доходу над темпами росту основних засобів, що означає зростання 
рівня інтенсивності та ефективності використаних основних 
засобів; 

- висока частка вартості основних засобів у складі необоротних 
активів  свідчить про значний рівень фондомісткості виробництва і 
ріст собівартості продукції внаслідок збільшення рівня 
амортизаційних відрахувань; 

- наявність нематеріальних активів, значна частка приросту 
вартості нематеріальних активів в зміні загальної величини 
необоротних активів свідчить про реалізацію підприємством 
інноваційних  стратегій свого розвитку, так як вкладаються кошти в  
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патенти, ліцензії, іншу інтелектуальну власність; 
- якщо виробничі основні засоби і незавершені капітальні 

інвестиції складають найбільшу частку в необоротних активах, то 
це  може  свідчити про орієнтацію на створення матеріальних умов  
для розширення основної діяльності підприємства; 

- наявність довгострокових фінансових вкладень свідчить про 
інвестиційну спрямованість підприємства; 

-  за певних умов збільшення частки таких елементів як 
незавершені капітальні інвестиції та довгострокова дебіторська 
заборгованість може негативно вплинути на ефективність 
діяльності підприємства, так як вказані активи не беруть участі у 
виробничому обороті. 

Для оцінки стану незавершеного будівництва визначаються 
ступінь його придатності та термін, протягом якого об'єкт 
перебуває у незавершеному стані. 

Для наочності аналізу необоротних активів підприємства 
потрібно зобразити графічно їх динаміку та структуру, 
використовуючи стовпчикові та кругові діаграми.  

Під час аналізу оборотних активів підприємства проводиться 
горизонтальний та вертикальний аналіз оборотних активів 
підприємства. 

Узагальнення результатів горизонтального та вертикального 
аналізу оборотних активів проводиться в таблиці 4.  

Таблиця 4 
Структурно-динамічний аналіз оборотних активів (вказується назва 

підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

 

Показник  

минулий рік* звітний рік* Відхилення  

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага,  
% 

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага, 
 % 

за  
су-
мою, 

+, - 

Тр,  
% 

по пи-
томій 
вазі, 
в.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Оборотні активи, 
всього  

       

у т.ч.:        

1.1. Запаси         

з них:        

1.1.1. Виробничі запа-
си  
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продовження табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1.2. Незавершене ви-
робництво  

       

1.1.3. Готова про-
дукція  

       

1.1.4. Товари        

1.1.5. Поточні біоло-
гічні активи  

       

1.2. Векселі одержані         

1.3. Дебіторська забор-
гованість за продукцію, 
товари, роботи, послуги 

       

1.4. Дебіторська забор-
гованість за розрахун-
ками:  

       

з них:        

1.4.1. За виданими 
авансами  

       

1.4.2. З бюджетом         

1.4.3. З нарахованих 
доходів  

       

1.4.4. Із внутрішніх 
розрахунків  

       

1.5. Інша поточна 
дебіторська заборго-
ваність  

       

1.6. Поточні фінансові 
інвестиції  

       

1.7. Гроші та їх екві-
валенти  

       

з них:        

1.7.1. Готівка         

1.7.2. Рахунки в банках         

1.8. Витрати майбутніх 
періодів 

       

1.9. Інші оборотні 
активи  

       

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 
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При аналізі структури і динаміки оборотних активів 
підприємства застосовується горизонтальний та вертикальний 
аналіз.  

Аналізуючи структуру та динаміку оборотних активів 
підприємства потрібно враховувати, що: 

- ріст частки оборотних активів, у цілому, свідчить про 
позитивні зміни в складі активів підприємства, бо вказує на 
формування більш мобільної структури активів, що сприяє 
прискоренню оборотності капіталу; про розширення виробничої 
діяльності; 

- позитивно оцінюється, якщо темпи росту чистого доходу 
вищі, ніж темпи росту оборотних активів; 

- значний обсяг і частка запасів у складі оборотних активів 
може призвести до спаду активності підприємства, сповільнення 
оборотності оборотних активів, погіршення фінансового стану, 
збільшення непродуктивних втрат, пов’язаних з псуванням, 
старінням запасів, зниженням ліквідності і т.д. Нестача запасів, у 
свою чергу, негативно позначається на результатах роботи 
підприємств і проявляється у невиконанні виробничої програми, 
рості собівартості придбання матеріальних ресурсів через 
терміновість поставки, порушенні ритму роботи, втраті споживачів 
продукції і т.д.; 

- збільшення грошових коштів на рахунку в банку свідчить про 
зміцнення фінансового стану підприємства, ріст абсолютної 
ліквідності, збільшення обсягу реалізації продукції, підвищення 
ділової активності підприємства. Грошові кошти повинні покривати 
не менше 20 % поточних зобов’язань. Якщо впродовж тривалого 
часу на рахунках підприємства є великі залишки грошей, то це 
може бути наслідком неправильного використання оборотних 
активів. Згідно з вимогами фінансового менеджменту частка 
грошових коштів та їх еквівалентів не повинна перевищувати 5 % у 
всіх оборотних активах підприємства. Значний надлишок поточної 
ліквідності вважається негативним явищем; 

-  зростання дебіторської заборгованості не завжди оцінюється 
негативно. Якщо підприємство розширює свою діяльність, то 
зростає число контрагентів і, як правило, дебіторська 
заборгованість. Позитивно оцінюється перевищення динаміки 
чистого доходу над динамікою дебіторською заборгованістю.  

Для наочності аналізу оборотних активів підприємства потрібно 
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зобразити графічно їх динаміку та структуру, використовуючи 
стовпчикові та кругові діаграми.  

В ході проведення аналізу фінансово-господарського стану 

підприємства щодо дебіторської заборгованості здійснюються такі 

етапи: 

- визначається дебіторська заборгованість, установлюється її 

обґрунтованість та строки виникнення; 

- установлюється ймовірність стягнення такої заборгованості 

та аналізуються заходи, які вживалися при її стягненні. 

За результатами аналізу дебіторської заборгованості 

заповнюється таблиця 5.  
Таблиця 5 

Структурно-динамічний аналіз дебіторської заборгованості 
(вказується назва підприємства) за (вказується період 

дослідження) роки 

 

Показник  

минулий рік* звітний рік* Відхилення  

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага, % 

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага, % 

за 
сумою, 

+, - 

Тр,  
% 

по пи-
томій 

вазі, в.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Дебіторська за-
боргованість, всьо-
го  

       

у т.ч.:        
1.1. Довгостроко-
ва дебіторська 
заборгованість 

       

1.2. Дебіторська 
заборгованість за 
продукцію, товари, 
роботи, послуги  

       

1.3. Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками:  

       

з них:        

1.3.1. За виданими 
авансами  

       

1.3.2. З бюдже-
том  
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продовження табл. 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.3.3. З нарахо-
ваних доходів  

       

1.3.4. Із внутріш-
ніх розрахунків  

       

1.4. Інша поточна 
дебіторська забор-
гованість  

       

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 
На фінансовий стан підприємства впливає не наявність 

дебіторської заборгованості, а її розмір, рух і форма, тобто причини, 
у зв'язку з якими вона виникла. 

Крім того, необхідно згрупувати дебіторську заборгованість за 
строками її виникнення та проаналізувати, у зв'язку з чим 
утворилась довгострокова дебіторська заборгованість, а також 
з'ясувати, чи існує ймовірність її сплати.  

За результатами аналізу дебіторської заборгованості за строками 
виникнення за минулий і звітний рік заповнюються аналітичні 
таблиці за зразком таблиці 6.  

Таблиця 6 
Аналіз дебіторської заборгованості (вказується назва 

підприємства)  за строками її виникнення  
за (вказується період дослідження) рік 

Види 
дебіторської 
заборго-
ваності  

Строки виникнення   
 

Разом
  

до 12 місяців  
від 12 місяців 
до 18 місяців 

від 18 місяців 
до 36 місяців 

сума, 
тис. 
грн. 

питома  
вага, % 

сума, 
тис. 
грн. 

питома  
вага, % 

сума, 
тис. 
грн. 

питома  
вага, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дебіторська 
заборгованість 
за товари, ро-
боти, послуги  

       

Інша поточна 
дебіторська за-
боргованість 
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Власний капітал — це один з найважливіших і найістотніших 
показників для підприємства, оскільки втілює в собі такі 
характеристики: 

•  забезпеченість коштами для функціонування підприємства; 
•  платоспроможність підприємства; 
•  кредитоспроможність підприємства. 
Під час аналізу власного капіталу підприємства проводиться 

горизонтальний та вертикальний аналіз. 
Узагальнення результатів горизонтального та вертикального 

аналізу власного капіталу проводиться в таблиці 7.  
Таблиця 7 

Структурно-динамічний аналіз власного капіталу (вказується назва 
підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

 

Показник  

минулий рік* звітний рік* Відхилення  

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага,  
% 

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага, 
 % 

за  
су-
мою, 
+, - 

Тр,  
% 

по пи-
томій 
вазі, 
в.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Власний капітал, 
всього  

       

у т.ч.:        

1.1. Зареєстрований 
(пайовий капітал)  

       

1.2. Капітал у до-
оцінках  

       

1.3. Додатковий капітал        

1.4. Резервний капітал        

1.5. Нерозподілений 
прибуток (непокритий 
збиток) 

       

1.6. Неоплачений капі-
тал 

       

1.7. Вилучений капітал        

1.8. Інші резерви        

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 

У складі власного капіталу позитивним є наявність таких статей, 
як резервний капітал та нерозподілений прибуток. 
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При аналізі руху власного капіталу підприємства за минулий і 
звітний рік також заповнюються аналітичні таблиці за зразком 
таблиці 8.  

Таблиця 8 
Аналіз руху власного капіталу (вказується назва підприємства)  

за (вказується період дослідження) рік  

N 
з/п 

Показник  

Код 
рядка 
форми 

N 4  

За-
реєст- 
рова-
ний 
капі-
тал,  
тис. 
грн. 

Капі-
тал у 
доо-
цін-
ках, 
тис. 
грн. 

Дода-
тко-
вий  
капі-
тал, 
тис. 
грн.  

Ре-
зер-
вий 
капі-
тал,  
тис. 
грн. 

Нероз- 
поді-
лений 
прибу-
ток 

(непо-
критий 
збиток), 
тис. грн.  

… 
Усьо-
го  

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

1  
Залишок на 
початок року  

4095  
       

2  
 
Надходження 
  

(4100,
4110, 
4205, 
4240 
та 

інші)  

 

      

3  Використано 

(4210, 
4260 
та 

інші)  

 

      

4  
Залишок на 
кінець року  

4300   
      

5  
Разом змін у 
капіталі  

4295  
      

6  

Темп зростання 
власного капі-
талу, %  
(р.4 /р.1)х100%  

   

       

7  

Коефіцієнт над-
ходжень влас-
ного капіталу, 
грн / грн 
(р. 2. / р. 4)  

  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

продовження табл. 8 

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 

8  

Коефіцієнт ви-
буття власного 
капіталу, грн / 
грн 
(р. 3 / р. 1)  

        

Примітка. В таблиці потрібно наводити тільки ті графи таблиці, 
в яких міститься інформація по підприємству.  

 
Під час аналізу власного капіталу підприємства звертається 

увага на співвідношення коефіцієнтів надходження та вибуття. 
Перевага величини коефіцієнта надходження порівняно з 
величиною вибуття свідчить про накопичення власного капіталу. 

Динаміка зміни кредиторської заборгованості, її склад, 
структура і якість, а також інтенсивність її збільшення або 
зменшення значно впливають на оборотність капіталу, вкладеного в 
поточні активи, а, отже, на фінансовий стан підприємства. 

У ході аналізу кредиторської заборгованості оцінюються 
структура кредиторської заборгованості, а також підстави її 
виникнення.  

За результатами аналізу кредиторської заборгованості 
заповнюється таблиця 9.  

Таблиця 9 
Структурно-динамічний аналіз кредиторської заборгованості 

(вказується назва підприємства) за (вказується період 
дослідження) роки 

 

Показник  

минулий рік* звітний рік* Відхилення  

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага, % 

сума, 
тис. 
грн. 

пито- 
ма  

вага, % 

за 
сумою, 

+, - 

Тр,  
% 

по пи-
томій 

вазі, в.п. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Кредиторська 
заборгованість, 
всього  

       

у т.ч.:        

1.1. Довгострокові 
зобов’язання і за-
безпечення 
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продовження табл. 9 

1 2 3 4 5 6 7 8 

з них:        

1.1.1. Відстрочені 

податкові зобов‘я-

зання 

       

1.1.2. Довгостроко-

ві кредити банків 

       

1.1.3. Інші довго-

строкові зобов‘я-

зання 

       

1.1.4. Довгостроко-

ві забезпечення 

       

1.1.5. Цільове фі-

нансування 

       

1.2. Поточні зобо-

в’язання і за-

безпечення 

       

з них:        

1.2.1. Короткост-

рокові кредити 

банків 

       

1.2.2. Векселі 

видані 

       

1.2.3. Поточна кре-

диторська  забор-

гованість за довго-

строковими зобо-

в‘язаннями 

       

1.2.4. Поточна кре-

диторська забор- 

гованість за 

товари, роботи, 

послуги 

       

1.2.5. Поточна кре-

диторська заборго-

ваність за 

розрахунками 

       

з них:        
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продовження табл. 9 

1  2  3  4  5  6  7  8  

1.2.5.1. З бюд- 

жетом 

       

1.2.5.2. Зі стра-

хування 

       

1.2.5.3. З оплати 

праці 

       

1.2.5.4. З одер-

жаних авансів 

       

1.2.5.5. З учасни-

ками 

       

1.2.5.6. Із внут-

рішніх розра-

хунків 

       

1.2.6. Поточні за-

безпечення 

       

1.2.7. Доходи май-

бутніх періодів 

       

1.2.8. Інші поточні 

зобов‘язання 

       

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 

останніх роки. 

 

Власні оборотні активи (різниця між оборотними активами 

підприємства та його короткостроковими зобов'язаннями) є тією 

частиною оборотних активів, яка фінансується за рахунок власних 

коштів та короткострокових (поточних) зобов'язань. У разі коли 

підприємство має власні оборотні активи, воно в змозі не лише 

сплатити свої поточні борги, але й розширити сферу своєї 

діяльності. 

Для аналізу власних оборотних активів підприємства 

заповнюється таблиця 10.  

Під час аналізу визначаються причини зменшення або 

збільшення значення власних оборотних активів з метою 

подальшого виявлення впливу цих змін на маневреність власних 

оборотних активів, яка характеризує частку запасів у розмірі 

власних оборотних засобів. 
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Таблиця 10 
Аналіз власних оборотних активів (вказується назва підприємства) 

за (вказується період дослідження) роки 
тис. грн. 

 
№ 
з/п 

 
Показники 

мину- 
лий 
рік* 

звіт- 
ний 
рік* 

Відхилення  

за 
сумою, 

+, - 

Тр., 
% 

1 2 3 4 5 6 

1  Оборотні активи (ф. 1, р. 1195)     

2  
Поточні зобов’язання і забез-
печення (ф. 1, р. 1695) 

    

3  
Власні оборотні активи (р. 1 - 

 – р. 2) 
    

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 
Прибутковість підприємства оцінюється наявністю і розмірами 

прибутку від основної реалізації та чистого прибутку, а також 
показниками рентабельності. 

У ході аналізу прибутковості підприємства з'ясовуються: 
- величина чистого прибутку, на яку змінився рівень прибутку 

від реалізації; 
- тенденції зміни цих показників та фактори, якими 

обумовлені виявлені зміни. 
Джерелом інформації для проведення аналізу складу та 

структури фінансових результатів підприємства (табл. 11) є  форма 
№ 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)”. 

Таблиця 11 

Аналіз складу та структури фінансових результатів діяльності 

(вказується назва підприємства) за (вказується період 

дослідження) роки 

тис. грн. 

 

Показники 
мину-

лий 

рік* 

звіт-

ний 

рік* 

Відхилення 

за 

сумою, 

+, - 

Тр., 

% 

1 2 3 4 5 

Валовий прибуток (збиток)     
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продовження табл. 11 

1 2 3 4 5 

Фінансовий результат від операційної 
діяльності: прибуток (збиток) 

  
  

Фінансовий результат до 
оподаткування: прибуток (збиток) 

  
  

Чистий фінансовий результат: 
прибуток (збиток) 

  
  

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 
 

За результатами аналізу динаміки складу та структури 
фінансових результатів діяльності підприємства потрібно 
сформувати аналітичні висновки. 

В процесі аналізу фінансових результатів позитивно оцінюється 
динаміка до зростання прибутку від різних видів діяльності та 
чистого прибутку. Також позитивним є наявність фінансових 
результатів від всіх видів діяльності при формуванні загального 
фінансового результату підприємства. В такому випадку діяльність 
підприємства є диверсифікованою, тобто підприємство має більше 
фінансових можливостей для нарощування своїх фінансових 
результатів. 

Далі проводиться більш детальний аналіз формування 
фінансових результатів від окремих видів діяльності в табл. 12 та 
13. 

Таблиця 12 
Аналіз динаміки фінансових результатів від операційної  

діяльності (вказується назва підприємства) за  
(вказується період дослідження) роки 

тис. грн. 
 

Показники 
мину-
лий 
рік* 

звіт-
ний 
рік* 

Відхилення 

за 
сумою, 

+, - 

Тр., 
% 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

  
  

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 
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продовження табл. 12 

1 2 3 4 5 

Валовий прибуток (збиток)     

Інші операційні доходи     

Адміністративні витрати     

Витрати на збут     

Інші операційні витрати     

Прибуток (збиток) від операційної 
діяльності 

  
  

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 
Аналізуючи динаміку результативності від операційної 

діяльності відстежують у першу чергу динаміку валового прибутку 
і динаміку фінансового результату від операційної діяльності. 

Для пояснення причин зростання (зменшення) валового 
прибутку проводиться співставлення динаміки чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) та собівартості 
реалізованої   продукції  (товарів, робіт, послуг),  робиться висновок 
про фінансову результативність основної операційної (статутної) 
діяльності підприємства.  

Якщо підприємство здійснює фінансову та інвестиційну 

діяльність, то в наступній таблиці 13 потрібно провести аналіз 

фінансових результатів від фінансової та інвестиційної діяльності 

підприємства, зробити висновки. 
Таблиця 13 

Аналіз складу та динаміки фінансових результатів від 

фінансової та інвестиційної діяльності (вказується назва 

підприємства) за (вказується період дослідження) роки 
тис. грн. 

 

Показники 
мину-

лий 

рік* 

звіт-

ний 

рік* 

Відхилення 

за 

сумою, 

+, - 

Тр., 

% 

1 2 3 4 5 

1. Фінансовий результат від фінансової 

діяльності (р. 2200 + р. 2220) - (р. 2250+ 

+ р. 2255) 
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продовження табл. 13 

1 2 3 4 5 

1.1. Дохід від участі в капіталі (р. 2200)     

1.2. Інші фінансові доходи (р. 2220)     

1.3. Фінансові витрати (р. 2250)     

1.4. Втрати від участі в капіталі (р. 2255)     

2. Фінансовий результат від інвести-

ційної діяльності (р. 2240 - р. 2270) 
  

  

2.1. Інші доходи (р. 2240)     

2.2. Інші витрати (р. 2270)     

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 
 

В процесі аналізу фінансових результатів від фінансової 
діяльності позитивно оцінюється динаміка до зростання доходів 
фінансової діяльності і прибутку, пов’язаного з фінансовою 
діяльністю. Також позитивно оцінюється перевищення темпів росту 
фінансових доходів над темпами росту фінансових витрат. 

При аналізі складу та динаміки фінансових результатів від 
інвестиційної діяльності позитивно оцінюється зростання інших 
доходів і прибутків пов‘язаних з інвестиційною діяльністю, що 
пов’язано з реалізацією інвестиційної стратегії підприємства. 
Для суб‘єктів малого підприємництва при проведенні аналізу 

фінансових результатів підприємства формується спрощена таблиця 
14.  

Таблиця 14 
Аналіз динаміки фінансових результатів діяльності (вказується 
назва підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

тис. грн. 

 
Показники 

мину-
лий 
рік* 

звіт-
ний 
рік* 

Відхилення 

за 
сумою, 

+, - 

Тр., 
% 
 

1 2 3 4 5 

Чистий дохід від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

  
  

Інші операційні доходи     
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продовження табл. 14 

1 2 3 4 5 

Інші доходи     

Разом доходи     

Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

  
  

Інші операційні витрати     

Інші витрати     

Разом витрати     

Прибуток (збиток) до оподаткування     

Податок на прибуток     

Чистий прибуток (збиток)     

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 
Під час аналізу прибутковості підприємства та його діяльності 

досліджуються показники рентабельності. 
Рентабельність – відносний показник прибутку, який відображає 

співвідношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з наявними 
або використаними ресурсами. 

Для дослідження рентабельності продукції та рентабельності 
підприємства потрібно розрахувати і оцінити динаміку наступних 
показників: 

1) рентабельність продукції (товарів, робіт, послуг) показує, 
скільки отримано валового прибутку з 1 грн. понесених витрат. 
Даний показник розраховується як відношення валового прибутку 
(ВП) від продажу до собівартості реалізованої продукції (товарів, 
робіт, послуг) (СРП) (1): 

              %100×=

РП

П
С

ВП
Р                                   (1) 

Для суб‘єктів малого підприємництва величину валового 
прибутку розрахувати як різницю між чистим доходом від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (ф. 1-м, р. 2000) і 
собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (ф. 1-м, 

р. 2050). 

2) чиста рентабельність продажу продукції (товарів, робіт, 

послуг) показує розмір чистого прибутку з 1 грн. чистого доходу від 
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Даний показник 
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розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до чистого 
доходу (ЧД) (2): 

              %100×=

ЧД

ЧП
ЧРП

                                      (2) 

3) рентабельність підприємства (активів) показує величину 
чистого прибутку, яка припадає на 1 грн. активів. Даний показник 
розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до 
середньорічної вартості активів підприємства (А) (3): 

                  
А

ЧП
Ра = × 100 %                                (3) 

4) рентабельність оборотних активів характеризує 
ефективність використання оборотних  активів підприємства. Даний 
показник розраховується як відношення чистого прибутку (ЧП) до 
середньорічної вартості оборотних активів підприємства (ОА) (4): 

                                                  
ОА

ЧП
Роа =

  × 100 %                              (4) 

5) рентабельність власного капіталу показує, наскільки 
ефективно підприємство використовує власний капітал, тобто 
характеризує ефективність вкладення коштів у дане підприємство. 
Даний показник розраховується як відношення чистого прибутку  
до середньорічної вартості власного капіталу підприємства (ВК) за 
формулою (5): 

                             
ВК

ЧП
РВК =

 × 100 %                                     (5) 

6) рентабельність господарської діяльності показує скільки 
отримано прибутку від господарської діяльності з 1 грн. загальних 
витрат. Даний показник розраховується як відношення  чистого  
прибутку (ЧП) до  витрат підприємства  (В)  за формулою (6): 

                
В

ЧП
РД = × 100 %                                 (6) 

Позитивна динаміка усіх показників рентабельності – до 
зростання. 

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження  динаміки 
зміни показників рентабельності проводиться в таблиці 15.  

За результатами розрахунків показників рентабельності 
необхідно зробити висновки.  

Для наочності необхідно показати динаміку розрахованих 

показників рентабельності графічно. 
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Таблиця 15 
Аналіз динаміки показників рентабельності (вказується  

назва підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

 
Показники 

мину-
лий 
рік* 

звіт- 
ний 
рік* 

Відхилення 

за 
сумою, 

+, - 

Тр., 
% 

1 2 3 4 5 

1. Валовий прибуток, тис. грн.     

2. Собівартість реалізованої продук-
ції (товарів, робіт, послуг), тис. грн. 

  
  

3. Чистий дохід від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг), 
тис. грн. 

  
  

4. Чистий прибуток, тис. грн.     

5. Середньорічна вартість активів, 
тис. грн.  

  
  

5.1. Вартість активів на початок року     

5.2. Вартість активів на кінець року     

6. Середньорічна вартість оборотних 
активів, тис. грн. 

  
  

6.1. Вартість оборотних активів на 
початок року 

  
  

6.2. Вартість оборотних активів на 
кінець року 

  
  

7. Середньорічна вартість власного 
капіталу, тис. грн. 

  
  

7.1. Вартість власного капіталу на 
початок року 

  
  

7.2. Вартість власного капіталу на 
кінець року 

  
  

8. Витрати підприємства, тис. грн. (ф. 

2, ∑ р. 2050, 2130, 2150, 2180, 2250, 

2255, 2270) 
  

  

9. Рентабельність продукції (товарів, 
робіт, послуг), % 

  
 

- 

10. Чиста рентабельність продажу 
продукції (товарів, робіт, послуг), % 

  
 

- 
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продовження табл. 15 

1 2 3 4 5 

11. Рентабельність підприємства 
(активів), % 

  
 

- 

12. Рентабельність оборотних активів, 
% 

   - 

13. Рентабельність власного капіталу, 
% 

   - 

14. Рентабельність господарської 
діяльності, % 

   - 

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

 
Для показників, які мають негативну тенденцію зміни, необхідно 

застосувати факторний аналіз. В разі позитивної тенденції зміни 
всіх показників рентабельності, факторний аналіз потрібно 
провести для будь-яких двох показників рентабельності, 
застосовуючи прийом ланцюгових підстановок. 

Інформація про рух грошових коштів підприємства 
використовується для оцінки можливості залучення та 
використання грошових коштів для фінансування підприємства і 
використання ним фінансових ресурсів. 

Загальна оцінка якості управління підприємством визначається 
за результатами аналізу руху грошових коштів щодо надходжень та 
витрачань за трьома основними категоріями: від операційної 
діяльності, від інвестиційної діяльності, від фінансової діяльності. 

При аналізі структури грошових потоків підприємства 
заповнюється таблиця 16. 

Таблиця 16 
Аналіз структури грошових потоків (вказується назва 
підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

№ 
з/п  

Вид діяльності  
Код рядка 
форми  
№ 3  

минулий рік* звітний рік* 

тис. 
грн. 

+/- 
тис. 
грн. 

+/- 

1 2 3 4 5 6 7 

1  
Чистий грошовий потік 
від операційної 
діяльності  

3195  
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продовження табл. 16 

1 2 3 4 5 6 7 

2  
Чистий грошовий потік 
від інвестиційної 
діяльності 

3295  
  

  

3  
Чистий грошовий потік 
від фінансової діяльності 

3395 
    

4  
Чистий рух грошових 
коштів за звітний період  

3400  
    

5  
Загальна оцінка якості управління 
підприємством 

  

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 
останніх роки. 

(+) - надходження (позитивне значення), (-) – витрачання 
(від'ємне значення). 

 

Якість управління підприємством характеризується таким 
чином: 

"добре" - якщо за звітний період чистий рух коштів від 
операційної діяльності має позитивне значення, а від інвестиційної 
та фінансової - від'ємне. 

"норма" - якщо за звітний період чистий рух коштів від 
операційної та фінансової діяльності має позитивне значення, а від 
інвестиційної - від'ємне. 

"криза" - якщо за звітний період чистий рух коштів від 
операційної діяльності має від'ємне значення, а від інвестиційної та 
фінансової - позитивне. 

Оцінка змін фінансового стану підприємства здійснюється за 
попередні два календарні роки для формування загальної 
характеристики та тенденцій його розвитку. За результатами аналізу 
показників формується висновок про спрямованість (характер) змін 
та їх вплив на стан платоспроможності підприємства. 
Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно 

задовольнити платіжні зобов’язання.  
Ліквідність – здатність підприємства перетворити свої активи в 

грошові кошти для покриття боргових зобов’язань. 
Поняття "платоспроможність" і "ліквідність" взаємопов'язані. 

Від рівня ліквідності підприємства залежить платоспроможність. 
Разом з тим ліквідність характеризує як поточний стан розрахунків, 
так і перспективний. Підприємство може бути платоспроможним на  
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звітну дату, але втратити її в майбутньому. 
Недостатня ліквідність, як правило, означає, що підприємство 

невзмозі скористуватися новими вигідними комерційними 
можливостями. На цьому рівні недостатня ліквідність означає, що 
немає свободи вибору, і це обмежує свободу дій керівництва. 

Для оцінки ліквідності підприємства необхідно розрахувати 
коефіцієнт поточної ліквідності, швидкої ліквідності, абсолютної 
ліквідності. 

Для розрахунку вищевказаних коефіцієнтів необхідна 
інформація, що наведена у формі №1 “Баланс (Звіт про фінансовий 
стан)”. 
Коефіцієнт поточної ліквідності (коефіцієнт покриття, 

коефіцієнт загальної ліквідності) дає загальну оцінку ліквідності 
активів, показуючи, скільки гривень оборотних активів 
підприємства припадає на одну гривню поточних зобов’язань. Якщо 
оборотні активи перевищують по величині поточні зобов’язання, 
підприємство може розглядатись як таке, що успішно функціонує. 

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) визначається за формулою 
(7)  

                                              
ПЗ

ОА
К ПЛ =

                                       (7) 

де  ОА – оборотні активи,  
      ПЗ – поточні зобов’язання. 
Нормативне значення коефіцієнта поточної ліквідності складає 

1–1,5. Якщо показник КПЛ < 1, підприємство перебуває у кризовому 
стані стосовно своєї поточної ліквідності (воно має неліквідний 
баланс).  
Коефіцієнт швидкої ліквідності (миттєвої ліквідності) враховує 

якість оборотних активів. Даний коефіцієнт  розраховується за 
формулою (8) 

                               
ПЗ

ВМПЗОА
КШЛ

−−
=

                                     (8) 

де  З – запаси (ф. 1, ∑ р. 1101, 1102, 1103, 1104, 1110), 
      ВМП – витрати майбутніх періодів. 
Орієнтовне значення цього коефіцієнта дорівнює 0,6 – 0,8. 

Наприклад, якщо даний коефіцієнт дорівнює 0,5, то це означає, що 
на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має лише 
50 коп. ліквідних активів, що є негативним явищем.  

Більш точним коефіцієнтом платоспроможності є коефіцієнт 
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абсолютної ліквідності, який показує, яка частина поточних 
(короткострокових) зобов’язань може бути погашена негайно. 
Даний коефіцієнт розраховується за формулою (9) 

                                              
ПЗ

ГК
К АЛ =                                        (9) 

де ГК – гроші та їх еквіваленти. 
Граничне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності -  0,2 – 

0,35.  Наприклад, якщо значення даного коефіцієнта дорівнює 0,2, 
то це означає, що 20% поточних зобов’язань протягом короткого 
періоду часу підприємство може покрити за рахунок грошових 
коштів та їх еквівалентів. 

Позитивна динаміка всіх коефіцієнтів ліквідності до зростання.  
Узагальнення результатів розрахунків, дослідження  динаміки 

зміни коефіцієнтів ліквідності підприємства проводиться в таблиці 
17.  

Таблиця 17 
Аналіз динаміки відносних показників ліквідності (вказується  
назва підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

 
Показники 

Норма-
тивне 
значе-
ння 

мину- 
лий 
рік* 

звіт- 
ний 
рік* 

Відхилення 

за 
сумою, 

+, - 

Тр., 
% 

1 2 3 4 5 6 

1. Оборотні активи, тис. грн. х     

2. Запаси, тис. грн.  х     

3. Витрати майбутніх 
періодів, тис. грн. 

х 
    

4. Гроші та їх еквіваленти, 
тис. грн. 

х 
    

5. Поточні зобов'язання, тис. 
грн. 

х 
    

6. Коефіцієнт поточної 
ліквідності, грн/грн  

1–1,5 
    

7. Коефіцієнт швидкої 
ліквідності, грн/грн 

0,6-0,8 
  

8. Коефіцієнт абсолютної 
ліквідності, грн/грн 

  0,2-
0,35 

  

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два останніх 
роки. 
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За результатами аналізу показників ліквідності сформувати 

аналітичні висновки.  

Застосовуючи графічний прийом, необхідно зобразити динаміку 

коефіцієнтів ліквідності. 

Далі необхідно провести факторний аналіз показників, по яких 

виявлено негативні тенденції, використовуючи прийоми 

елімінування. Якщо всі показники ліквідності мають позитивну 

тенденцію, то потрібно провести факторний аналіз коефіцієнтів 

загального покриття та абсолютної ліквідності прийомом 

ланцюгових підстановок та відносних різниць. Потрібно 

сформувати висновки за результатами факторного аналізу щодо 

характеру впливу кожного фактора на результуючий показник. 

Під фінансовою стійкістю підприємства розуміють його 

платоспроможність в часі з дотриманням умови фінансової 

рівноваги між власними та залученими засобами.  

Фінансова стійкість відображає збалансованість засобів та 

джерел їх формування, доходів і витрат, грошових і товарних 

потоків, оцінюється на підставі співвідношення власного і 

залученого капіталу підприємства, темпів нагромадження власних 

засобів внаслідок господарської діяльності, співвідношення 

довгострокових і поточних зобов'язань, достатності забезпечення 

матеріальних оборотних засобів власними джерелами. 

Для оцінки фінансової стійкості підприємства за допомогою 

відносних показників доцільно розрахувати  наступні  показники 

фінансової стійкості: 

1. Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) 

характеризує частку власників підприємства у загальній сумі 

коштів, авансованих у його діяльність. Даний коефіцієнт 

визначається за формулою (10)    

                                                  
ВМ

ВК
К ФН=                                        (10) 

де ВК – власний капітал; 

     ВМ – вартість майна. 

Граничне значення коефіцієнта фінансової незалежності – 

більше 0,5. Позитивна динаміка - до зростання. Чим вище є 

значення цього показника, тим вища фінансова стійкість 

підприємства, тим більш стабільним та незалежним є становище від 

зовнішніх джерел фінансування і кредиторів.  
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2. Коефіцієнт фінансової залежності є оберненим до 

коефіцієнта автономії. Він показує, яка сума загальної вартості 

майна підприємства припадає на 1 грн. власних коштів. 

Граничне значення - менше 2,0. Позитивна динаміка цього 

коефіцієнта до зменшення. Збільшення значення коефіцієнта 

залежності в динаміці свідчить про зростання частки позикових 

коштів під час фінансування підприємства. 

3. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу показує, яку 

частину в балансі підприємства становить позиковий капітал, та 

визначається за формулою (11) 

                                              
ВМ

ПК
К КПК =                                        (11) 

де ПК – позиковий капітал (ф. 1, р. 1595, 1695, 1700). 

Граничне значення коефіцієнта концентрації позикового 

капіталу - менше 0,5. Позитивна динаміка даного коефіцієнта - до 

зменшення. 

4. Коефіцієнт маневреності власного капіталу  показує, яка 

частина власного капіталу використовується для фінансування 

поточної діяльності, тобто вкладена в оборотні активи, а яка — 

капіталізована. Даний коефіцієнт розраховується за формулою (12) 

                                                
ВК

ВОА
КМВК =                                       (12) 

де ВОК – власні оборотні активи (різниця між оборотними 

активами (ф. 1, р. 1195) і поточними зобов’язаннями (ф. 1, р. 1695)), 

     ВК – власний капітал. 

Нормативне значення коефіцієнта маневреності власного 

капіталу - більше 0,1. Позитивна динаміка - до зростання. 

Узагальнення результатів розрахунків, дослідження динаміки 

зміни показників фінансової стійкості підприємства проводиться в 

таблиці 18.  

За результатами розрахунків показників фінансової стійкості 

зробити висновки. Застосовуючи графічний прийом, необхідно 

зобразити динаміку показників фінансової стійкості. 

В разі виявлення негативної тенденції показників фінансової 

стійкості провести факторний аналіз для виявлення негативного 

впливу конкретних факторів. 
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Таблиця 18 

Параметричний аналіз фінансової стійкості (вказується  

назва підприємства) за (вказується період дослідження) роки 

 

Показники 

Норма-

тивне 

значе-

ння 

мину- 

лий 

рік* 

звіт- 

ний 

рік* 

Відхилення 

за 

сумою, 

+, - 

Тр., 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Власний капітал, тис. грн. х     

2. Вартість майна, тис. грн. х     

3. Позиковий капітал, тис. грн. х     

4. Оборотні активи, тис. грн. х     

5. Поточні зобов'язання, тис. 

грн. 
х 

    

6. Власні оборотні активи, тис. 

грн.  
х 

    

7. Коефіцієнт фінансової 

незалежності, грн./грн. 
> 0,5 

    

8. Коефіцієнт фінансової 

залежності, грн./грн. 
< 2 

    

9. Коефіцієнт концентрації 

позикового капіталу, грн./грн.  
< 0,5 

    

10. Коефіцієнт маневреності 

власного капіталу, грн./грн.  
> 0,1 

    

*Примітка. Інформація повинна бути представлена за два 

останніх роки. 

 

В третьому розділі «Шляхи вдосконалення фінансового стану 

підприємства та заходи щодо оптимізації фінансових результатів 

його діяльності» потрібно запропонувати шляхи вдосконалення 

діяльності підприємства, розробити рекомендації в частині 

збільшення доходів, зменшення витрат, недопущення збитків, 

збільшення платоспроможності, фінансової стійкості. Дані заходи 

мають бути обґрунтовані щодо діяльності досліджуваного 

підприємства. 

Заходи щодо покращення фінансово-господарського стану 

потрібно згрупувати у вигляді в таблиці 19. 
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Таблиця 19 
Заходи щодо покращення фінансово-господарського стану 

(вказується назва підприємства)  

Наймену-

вання 

показника, 

щодо якого 

дослід-

жуються 

негативні 

тенденції 

Фактичне 

значення  

 

 

Розра- 

хункова 

фор- 

мула 

Норма-

тивне 

значення 

показ-

ника  

(за наяв-

ності) 

Пози-

тивна 

тен-

денція 

 

 

Хара-

ктер 

зміни 

Запропо-

новані 

заходи 

 

мину- 

лий 

рік 

 

звіт- 

ний 

рік 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

 

3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи 

 

Курсова робота виконується українською мовою на одній 

стороні аркуша білого паперу формату А4 (210 x 297 мм). Текст 

курсової роботи необхідно розташовувати, залишаючи береги таких 

розмірів: лівий - не менше 20 мм, правий - не менше 10 мм, верхній 

не менше 20 мм, нижній - не  менше 20 мм. При оформленні 

курсової роботи за допомогою комп'ютера текст друкують через 1 

міжрядковий інтервал, шрифт 14. 

Курсова робота складається з титульної сторінки, завдання, 

текстової частини, списку використаної літератури та додатків. 

Зразок оформлення титульної сторінки поданий у додатку 1. 

До курсової роботи обов’язково прикладається заповнене 

завдання на курсову роботу, зразок якого наведено в додатку 2. 

Дане завдання містить короткий опис змісту та основних питань, які 

необхідно розробити, календарні терміни їх виконання. 

Зміст курсової роботи - це послідовний перелік заголовків всіх 

розділів, підрозділів, пунктів текстової частини, списку 

використаної літератури, назв і номерів додатків із зазначенням 

номера сторінки на якій вони розташовані. 

Текст основної частини курсової роботи поділяють на розділи, 

підрозділи, пункти та підпункти. Усі розділи, підрозділи, пункти 

повинні мати змістовні назви. Заголовки структурних частин 
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курсової роботи пишуть великими літерами, а заголовки підрозділів 

- маленькими літерами (крім першої великої) з абзацу. Крапку в 

кінці заголовка не ставлять. Відстань між заголовком та текстом 

повинна дорівнювати 3-4 інтервалам. Не обов'язково кожний 

підрозділ починати з нової сторінки. Потрібно уникати випадків, 

коли заголовок лишається на попередній сторінці, а текст, до якого 

він відноситься, починається з нової сторінки. 

Нумерація сторінок тексту наскрізна: перша сторінка - титульна, 

друга – завдання на курсову роботу, третя - зміст і т. д. Номер 

сторінки проставляється арабськими цифрами у правому верхньому 

куті без крапки в кінці. Титульна сторінка і завдання курсової 

роботи не нумеруються. 

Ілюстрації і таблиці необхідно подавати в курсовій роботі безпо-

середньо після тексту, де вони згадуються вперше, або на наступній 

сторінці. Ілюстрації і таблиці, які розміщені на окремих сторінках 

курсової роботи, включають до загальної нумерації  сторінок. 

Ілюстрації позначають словом "Рис." і нумерують послідовно в 

межах розділу за виключенням ілюстрацій, поданих у додатках. 

Номер ілюстрації повинен складатися з номера розділу і 

порядкового номера ілюстрації, наприклад: "Рис. 1.2" (другий 

рисунок першого розділу). Потім розташовується пояснюючий 

підпис (назва ілюстрації).  

Таблиці нумерують послідовно  (за винятком таблиць, поданих у 

додатках) в межах розділу. В правому верхньому куті над 

відповідним заголовком таблиці розміщують напис «Таблиця» із 

зазначенням її номера. Номер таблиці, повинен складатися з номера 

розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, 

наприклад: «Таблиця 1.2» (друга таблиця першого розділу). 

Таблицю розмішують після першого згадування про неї в тексті 

таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного 

блоку курсової роботи або з поворотом за годинниковою стрілкою. 

Заголовки граф таблиці повинні починатися з великих літер, 

підзаголовки - з маленьких, якщо вони складають одне речення із 

заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними.  

Формули в курсовій роботі (якщо їх більше однієї) нумерують у 

межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і 

порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. 

Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні 
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відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (2.3) (третя 

формула другого розділу). Пояснення значень символів і числових 

коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій 

послідовності, в якій вони наведені у формулі. Значення кожного 

символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. 

Перший рядок пояснення починають зі слова" де" без двокрапки. 

Формули виділяються у тексті вільними рядками. Вище і нижче 

кожної формули повинно бути не менше одного вільного рядка. 

Посилання у тексті на джерела можуть наводитись у вигляді 

підрядкової примітки або вказаного порядкового номеру за списком 

використаної літератури, виділеного квадратними дужками. 

Посилання на ілюстрації вказують порядковим номером ілюстрації, 

наприклад, «рис. 1.2». Посилання на формули вказують порядковим 

номером формули в дужках, наприклад "... у формулі ( 2.2) ". На всі 

таблиці курсової роботи повинні бути посилання в тексті, при 

цьому слово «таблиця» в тексті пишуть скорочено, наприклад: « ... в 

табл. 1.2». У повторних посиланнях на таблиці та ілюстрації треба 

вказувати скорочено слово «дивись», наприклад: «див. табл. 1.2». 

Список використаної літератури розташовується після висновків. 

Рекомендується дотримуватись наступної послідовності: закони 

України, постанови Верховної Ради України, укази Президента 

України, постанови, положення, інструкції міністерств і відомств 

України. Усі нормативні документи, крім того, записуються у 

хронологічній послідовності. Інші літературні джерела (підручники, 

посібники, монографії, журнальні та газетні статті) слід 

розташовувати за алфавітом. 

Перелік додатків слід узагальнити у вигляді таблиці з 

обов’язковим зазначенням сторінок їх розташування у курсовій 

роботі. 

Додатки оформлюють на сторінках, наступних за списком 

літератури, розміщуючи їх у порядку посилань у тексті курсової 

роботи. Кожний додаток повинен починатися з нової сторінки та 

мати заголовок, записаний угорі малими літерами з першої великої 

симетрично відносно тексту сторінки. Над заголовком малими 

літерами з першої великої записується слово «Додаток» і вказується 

номер арабськими цифрами. 
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