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Вступ 

Методичні вказівки підготовлені відповідно до затвердженої 

робочої програми навчальної дисципліни «Навчальний практикум з 

аналізу господарської діяльності», стандарту вищої освіти, 

затвердженого наказом МОНУ №1260 від 19 листопада 2018 року, 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», 

навчального плану підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що 

стосується підготовки здобувачів першого освітнього рівня 

(бакалавр) на підставі документа про повну середню освіту, та 

скороченого начального плану підготовки на підставі ОКР 

«Молодший спеціаліст», ОС «Молодший бакалавр». 

Метою дисципліни є набуття практичних навичок щодо 

організації та методики проведення аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Завданням навчальної дисципліни є практика застосування 

математичних та статистичних прийомів і методів  аналізу 

господарської діяльності підприємств. 

Предмет навчальної дисципліни – господарська  діяльність 

підприємства.  

В результаті вивчення курсу студент повинен знати методичні 

прийоми аналізу господарської діяльності підприємства; 

розуміти основи методики аналізу господарської діяльності 

підприємства. 

За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти  

- використовуючи дані фінансової та статистичної звітності, 

комп’ютерну техніку, статистичні методи оброблення інформації: 

– забезпечувати інформаційну базу даних; 

– застосовувати раціональну методику аналізу господарської 

діяльності; 

– організовувати аналітичну роботу. 

- аналізувати:  

– стан, рух та ефективність використання ресурсів 

підприємства; 

– узагальнювати результати аналізу фінансового стану та 

фінансових результатів; 

- готувати висновки та пропозиції з оптимізації фінансового 

стану та фінансових результатів підприємства 
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Вивчення дисципліни «Навчальний практикум з аналізу 

господарської діяльності» надасть можливість здобувачам вищої 

освіти першого (бакалаврського) рівня оволодіти наступними 

компетентностями:  

− здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

− знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності; 

− здатність до систематизації, узагальнення та інтерпретації 

інформації про господарську діяльність суб’єктів господарювання 

для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають 

рішення; 

− застосовувати знання з аналізу господарської діяльності в 

практичній діяльності суб'єктів господарювання; 

 − демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, 

її зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави. 

Результати навчання: після вивчення дисципліни студент 

повинен бути здатним: 

володіти методичним інструментарієм аналізу господарської 

діяльності підприємств, розуміти особливості практики здійснення 

аналізу діяльності підприємств різних форм власності, 

організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності.  

Для досягнення цієї мети за кожною темою навчальної 

дисципліни підібрані відповідні завдання, виконання яких 

передбачено як під час аудиторних занять під керівництвом 

викладача, так і під час самостійної роботи. Перелік 

рекомендованої літератури допоможе у виконанні завдань. 

Розподіл завдань між аудиторною та самостійною роботою, а 

також між здобувачами здійснює викладач під час занять. 

Перед практичними заняттями слід опрацювати теоретичний 

матеріал за відповідною темою, використовуючи Методичні 

вказівки та рекомендовану літературу. 

Оцінювання навчальних досягнень студентів проводиться під 

час контролю за виконанням завдань на заняттях, перевірки 

завдань, визначених для самостійного виконання, та шляхом 

усного опитування за шкалою, наведеною у табл. 1 та у % від 

кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого 

числа: 
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0%  – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки 

у розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить 

окремі несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення 

тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  Інформаційно-організаційне забезпечення 

аналізу - практичні заняття»  

 

Тема 1. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

фінансового стану підприємства.  

 

1. Інформаційне забезпечення аналізу фінансового стану 

підприємства.  

2. Формування методики аналізу фінансового стану підприємства.  

3. Експрес-аналіз фінансової звітності підприємства на прикладі 

звітів, які розміщені в Загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР.  

4. Вирішення наскрізної задачі.  

 

Завдання для практичних занять 

За даними Фінансової звітності (на прикладі звітів, які 

розміщені в Загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР) провести аналіз фінансового стану, формуючи 

аналітичні таблиці та висновки. 

 

Завдання. Оцінка майна підприємства та джерел його утворення. 

Аналіз змін у складі і структурі оборотних та необоротних активів 

підприємства. Аналіз зміни величини та структури власного та 

залученого капіталу. З'ясування причин змін у структурі активів, їх 

впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства. 

Аналіз ліквідності майна і фінансової стабільності. Розрахунок 

коефіцієнтів ліквідності та інших допоміжних фінансових 

показників. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. 
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Аналіз величини та руху капіталу підприємства. Аналіз 

кредитоспроможності підприємства. Аналіз оборотності оборотних 

активів і причин її змін. Вплив змін їх оборотності на ефективність 

діяльності підприємства. Формування аналітичних таблиць та 

висновків. 

 

Підготовка до контрольних заходів 

 

Контрольні питання: 

1. Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу 

фінансового стану 

2. Користувачі інформації аналізу фінансової звітності 

підприємства 

3. Нормативне забезпечення проведення аналізу Звіту про 

фінансовий стан 

4.Охарактеризувати послідовність та завдання аналізу Звіту про 

фінансовий стан 

 

Зразок тестів модульного контролю  

1. Метою складання фінансової звітності є 

A. надання інформації податковій службі 

B. надання інформації користувачам для прийняття рішень  

C. узагальнення інформації для уряду  

D. надання інформації для міністерства фінансів 

E. узагальнення інформації для визначення фінансової безпеки 

 

2. В активі Звіту про фінансовий стан (Баланс) форма №1, 

відображається: 

A. чистий прибуток 

B. склад і структура майна підприємства 

C. склад працівників підприємства 

D. джерела коштів 

E. власний капітал і зобов’язання  

 

3. Позитивними вважаються зміни в складі майна підприємства, 

коли: 

A. темп росту власного капіталу перевищує темп росту зобов’язань 

B. темп росту оборотних активів перевищує темп росту 

необоротних активів 
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C. темп росту засобів в розрахунках перевищує темп росту готівки 

D. темп росту дебіторської заборгованості перевищує темп росту 

зобов’язань 

E. всі відповіді правильні 

 

4. Пасив балансу підприємства відображує: 

A. результати діяльності підприємства 

B. запаси підприємства  

C. розміщення ресурсів підприємства  

D. джерела формування коштів підприємства 

E. доходи і витрати 

 

5. Вертикальний аналіз балансу передбачає: 

A. аналіз структури балансу з метою виявлення відносної 

значимості тих чи інших його статей 

B. оцінку загальної суми маржинального доходу і постійних витрат 

C. аналіз коефіцієнтів 

D. аналіз динаміки окремих статей балансу з метою виявлення і 

прогнозування притаманних йому властивостей 

E. аналіз темпів росту окремих статей балансу 
 

 

Тема 2. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

фінансових результатів  підприємства 

1.Інформаційне забезпечення аналізу фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

2. Формування методики аналізу.  

3. Вирішення наскрізної задачі.  

 

Завдання для практичних занять 

За даними Фінансової звітності (на прикладі звітів, які 

розміщені в Загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР) провести аналіз фінансових результатів  підприємства, 

формуючи аналітичні таблиці та висновки. 

 

Завдання. Аналіз фінансових результатів від операційної 

діяльності підприємства. Аналіз фінансових результатів від 

інвестиційної та фінансової діяльності підприємства Пошук та 

оцінка резервів збільшення прибутку від реалізації продукції 
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(виконання робіт, надання послуг). Аналіз показників 

рентабельності підприємства. Факторний аналіз рентабельності. 

Формування аналітичних таблиць та висновків. 

 

Підготовка до контрольних заходів 

 

Контрольні питання: 

1. Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу 

фінансових результатів  

2. Нормативне забезпечення проведення аналізу Звіту про 

фінансові результати 

3.Охарактеризувати послідовність та завдання аналізу Звіту про 

фінансові результати 

 

Зразок тестів модульного контролю  

1. Динаміку чистого прибутку можна проаналізувати за даними 

звіту: 

A. Звіту про фінансові результати   

B. Звіту про рух грошових коштів 

C. Баланс  

D. Примітки 

E. Звіту про власний капітал 

 

2. Зміст і Форма звіту про фінансові результати, а також загальні 

вимоги до розкриття його статей регламентовані:  

A. ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» 

B. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" 

C. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні 

активи" 

D. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 "Дохід" 

E. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси" 

3. У Звіті про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)  

Форма № 2, відображається: 

A. залишки активів, капіталу та зобов’язань підприємства 

B. інформація про доходи,  витрати та фінансові результати 

підприємства 

C. інформація про власний капітал підприємства 

D. інформація про рух грошових коштів 

E. інформація про заборгованість підприємства 
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4. Визначальним джерелом для аналізу рентабельності 

підприємства є: 

A. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

B. Звіт про фінансові результати 

C. Звіт про рух грошових коштів 

D. Звіт про власний капітал 

E. Звіт про управління 

 

5. Про підвищення ефективності використання активів 

підприємства свідчить стан: 

A. зростання чистого доходу випереджає зростання величини 

активів 

B. зростання величини активів випереджає зростання чистого 

доходу 

C. зростання величини активів випереджає зростання чистого 

прибутку 

D. зростання величини активів має однакові темпи зі зростанням 

чистого прибутку 

E. зниження вартості активів має однакові темпи зі зниженням 

чистого прибутку 

 

 

Тема 3. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

трудових ресурсів та оплати праці підприємства.  

1. Інформаційне забезпечення аналізу трудових ресурсів та оплати 

праці підприємства.  

2. Формування методики аналізу.  

3. Вирішення наскрізної задачі.  

 

Завдання для практичних занять 

За даними Статистичної звітності (на прикладі звітів, які 

розміщені в Загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР) провести аналіз трудових ресурсів та оплати праці 

підприємства, формуючи аналітичні таблиці та висновки. 

 

Завдання. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими кадрами. 

Аналіз руху робочої сили, в тому числі, аналіз причин плинності 

кадрів. Аналіз використання коштів на оплату праці. Аналіз 
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ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві. 

Формування аналітичних таблиць та висновків. 

 

Підготовка до контрольних заходів 

 

Контрольні питання: 

1. Фінансова та статистична звітність як джерело інформації 

для аналізу трудових ресурсів та оплати праці 

2. Нормативне забезпечення проведення аналізу Звіту з праці 

3.Охарактеризувати послідовність та завдання аналізу трудових 

ресурсів та оплати праці 

 

Зразок тестів модульного контролю  

1. Виплату зарплати працівникам відносять до: 

A. інвестиційної діяльності 

B. операційної діяльності 

C. фінансової діяльності 

D. інноваційної діяльності 

E. іншої діяльності 

 

2. Кількість працівників, які вибули за власним бажанням - 6, за 

скороченням кадрів – 2, звільнених за порушення трудової 

дисципліни -1, середньооблікова чисельність працівників 50 осіб, 

тоді: 

A. Коефіцієнт плинності кадрів 18%  

B. Коефіцієнт плинності кадрів 82% 

C. Коефіцієнт плинності кадрів 12% 

D. Коефіцієнт плинності кадрів 88% 

E. Коефіцієнт плинності кадрів 16% 

 

3. Темпи росту фонду оплати праці 140%, середня заробітна плата 

минулого року 50 тис. грн., її темпи росту 150%. Зміна середньої 

заробітної плати за рахунок зміни середньоспискової чисельності 

працюючих становить: 

A. 60 тис.грн. 

B. 15000 тис.грн 

C. 6 тис.грн 

D. 164 грн/день 

E. 5 тис.грн. 
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4. Зміна середньої заробітної плати (ЗП) за рахунок зміни фонду 

оплати праці (фонд оплати праці) методом відносних різниць 

розраховується за формулою (де Тр - темпи росту; Ч – середня 

чисельність працівників Зпм   середня заробітна плата минулого 

року) 

A. Тр ЗП/ТрФОП 

B. ТрФОП–ТрЧ 

C. ((ТрЗП–100)/100)•ЗПм  

D. ((ТрФОП–100)/100)•ЗПм 

E. ((ТрЧ–ТрФОП)/100)•ЗПм 

 

5.Основними факторами впливу на середньорічну зарплату одного 

працівника є: 

A. вартість основних засобів і чистий прибуток 

B. обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і середньорічна 

вартість основних засобів 

C. матеріальні витрати і чисельність працівників 

D. середньорічна чисельність працівників і фонд оплати праці 

E. обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і чисельність 

працівників 

 

 

 

Тема 4. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

основних засобів підприємства.  

1.Інформаційне забезпечення аналізу основних засобів 

підприємства.  

2.Формування методики аналізу. 

3. Вирішення наскрізної задачі.  

 

Завдання для практичних занять 

За даними Статистичної звітності (на прикладі звітів, які 

розміщені в Загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР) провести аналіз трудових ресурсів та оплати праці 

підприємства, формуючи аналітичні таблиці та висновки. 

 

Завдання. 
Аналіз складу і структури основних засобів. Аналіз забезпеченості 
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підприємства основними засобами. Аналіз руху та технічного стану 

основних засобів. Аналіз виробничої потужності підприємства. 

Аналіз ефективності використання основних засобів. 

Формування аналітичних таблиць та висновків. 

 

Підготовка до контрольних заходів 

 

Контрольні питання: 

1. Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу 

основних засобів 

2. Нормативне забезпечення проведення аналізу Приміток 

3.Охарактеризувати послідовність та завдання аналізу основних 

засобів 

 

Зразок тестів модульного контролю  

1. Надходження грошових коштів від продажу основних засобів 

відносять до: 

A. інвестиційної діяльності 

B. операційної діяльності 

C. фінансової діяльності 

D. проектної діяльності 

E. іншої діяльності 

2. Виплати грошових коштів для придбання основних засобів 

відносять до: 

A. інвестиційної діяльності 

B. операційної діяльності 

C. фінансової діяльності 

D. проектної діяльності 

E. іншої діяльності 

3. Назвіть активи утрудненої ліквідності: 

A. гроші та їх еквіваленти; 

B. короткострокові фінансові вкладення; 

C. запаси; 

D. необоротні активи 

E. дебіторська заборгованість 
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4. Грошові надходження від продажу необоротних активів 1050 

тис.грн., витрачено на придбання необоротних активів 2500 

тис.грн. У Звіті про рух грошових коштів відображено: 

A. Чистий рух коштів від операційної діяльності +1450 тис.грн. 

B. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності –1450 тис.грн. 

C. Чистий рух коштів від фінансової діяльності –1450 тис.грн. 

D. Чистий рух коштів від операційної діяльності –1450 тис.грн. 

E. Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності +1450 тис.грн. 

 

5. Основними факторами впливу на фондоозброєність є: 

A. вартість основних засобів і чистий прибуток 

B. обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і середньорічна 

вартість основних засобів 

C. середня вартість основних засобів і чисельність працівників 

D. фонд оплати праці і чисельність працівників 

E. обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і матеріальні витрати 

 

Тема 5. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

запасів підприємства.  

 

1. Інформаційне забезпечення аналізу запасів підприємства. 

Формування методики аналізу.  

2. Вирішення наскрізної задачі.  

Завдання для практичних занять 

За даними Статистичної звітності (на прикладі звітів, які 

розміщені в Загальнодоступній інформаційній базі даних 

НКЦПФР) провести аналіз трудових ресурсів та оплати праці 

підприємства, формуючи аналітичні таблиці та висновки. 

 

Завдання. Аналіз забезпеченості виробництва продукції 

матеріальними ресурсами. Аналіз загальної та питомої 

матеріаломісткості. Формування аналітичних таблиць та висновків. 

 

Підготовка до контрольних заходів 

Контрольні питання: 

1. Фінансова звітність як джерело інформації для аналізу запасів 

2. Охарактеризувати послідовність та завдання аналізу запасів 
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Зразок тестів модульного контролю  

1. Аналіз оборотних активів дозволяє визначити питому вагу і 

динаміку таких статей  

A. основні засоби, нематеріальні активи, довгострокові біологічні 

активи, інвестиційна нерухомість, запаси, незавершені капітальні 

інвестиції, виробництво, поточні біологічні активи 

B. Запаси, Поточні біологічні активи, Дебіторська заборгованість 

за продукцію, товари, роботи, послуги, Дебіторська заборгованість 

за розрахунками, Поточні фінансові інвестиції , Гроші та їх 

еквіваленти, Витрати майбутніх періодів, Інші оборотні активи 

C. «Внесений капітал», «Капітал у дооцінках» ,«Фінансовий 

результат», «Капітал у підприємствах», «Резерви», «Цільове 

фінансування»  

D. Забезпечення 

E. Доходи майбутніх періодів 

 

2. Ефективне використання матеріальних ресурсів сприяє: 

A. Зменшенню собівартості продукції 

B. Збільшенню матеріальних витрат. 

C. Виконанню договорів продажу. 

D. Збільшенню матеріалоємності продукції 

E. Зниженню рентабельності 

3. Основними показниками що характеризують використання 

матеріальних ресурсів є: 

A. матеріаломісткість, матеріаловіддача 

B. зарплатовіддача, зарплатоємність 

C. коефіцієнт незалежності 

D. продуктивність праці 

E. фондовіддача, фондоємність 

 

4. Основними факторами впливу на величину матеріаловіддачі є: 

A. вартість основних засобів і чистий прибуток 

B. обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і середньорічна 

вартість основних засобів 

C. матеріальні витрати і чисельність працівників 

D. середня заробітна плата одного працівника і чисельність 

працівників 

E. обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг і матеріальні витрати 

 



16 

 

5. Тривалість обігу запасів в минулому році 70 днів, у звітному 

55днів. Тенденція зміни тривалості обігу оцінюється як: 

A. негативна і свідчить про вивільнення коштів 

B. позитивна і свідчить про додаткове залучення коштів 

C. негативна і свідчить про додаткове залучення коштів 

D. позитивна і свідчить про вивільнення коштів 

E. негативна  проте додаткового залучення коштів не вимагає 

 

Змістовий модуль 2. «Інформаційно-організаційне забезпечення 

аналізу - лабораторні заняття».  

Тема 1. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

фінансового стану підприємства.  

Пошук відкритих даних. Моніторинг відкритих баз даних 

фінансової звітності підприємств. Визначення методів аналізу 

фінансового стану підприємства. Застосування Microsoft Excel.  

Завдання для лабораторних занять 

Укладання електронних таблиць: аналіз майна підприємства та 

джерел його утворення; аналіз ліквідності майна, фінансової 

стабільності, аналіз оборотності оборотних активів. Застосування 

інструментів для візуалізації й аналізу даних. 

 
 

Рис.1. Аналіз фінансової стійкості у програмі Excel 

 

Тема 2. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

фінансових результатів  підприємства  

Визначення методів аналізу фінансових результатів підприємства.  

Застосування Microsoft Excel.  
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Завдання для лабораторних занять 

Укладання електронних таблиць: аналіз фінансових результатів  

підприємства; аналіз рентабельності. Застосування інструментів 

для візуалізації й аналізу даних. 

 

 
 

Рис.2. Аналіз фінансових результатів  у програмі Excel 

 

Тема 3. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

трудових ресурсів та оплати праці підприємства.  

Визначення методів аналізу фінансових результатів підприємства. 

Застосування Microsoft Excel.  

 

Завдання для лабораторних занять 

Укладання електронних таблиць: аналіз фінансових результатів  

підприємства; аналіз рентабельності. Застосування інструментів 

для візуалізації й аналізу даних. 

 

Тема 4. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

основних засобів підприємства.  

 

Визначення методів аналізу основних засобів підприємства. 

Застосування Microsoft Excel.  

 

Завдання для лабораторних занять 

Укладання електронних таблиць: аналіз структури і динаміки 

основних засобів підприємства; аналіз показників руху, стану, 

ефективності використання основних засобів. Застосування 

інструментів для візуалізації й аналізу даних.  
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Рис.3. Аналіз основних засобів у програмі Excel 

 

 

 

Тема 5. Інформаційно-організаційне забезпечення аналізу 

запасів підприємства.  
Визначення методів аналізу запасів підприємства. Застосування 

Microsoft Excel.  

Завдання для лабораторних занять 

Укладання електронних таблиць: аналіз структури і динаміки 

запасів підприємства; аналіз показників ефективності використання 

запасів. Застосування інструментів для візуалізації й аналізу даних. 
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