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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Навчальна дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

вивчається студентами денної та заочної форм навчання відповідно 

до навчального плану напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» . 

Метою навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

є набуття знань щодо організації та методики проведення аналізу 

діяльності підприємств усіх форм власності. 

Завдання навчальної дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» полягають в оволодінні сучасними прийомами 

економічного аналізу; набутті вмінь і навичок визначення резервів 

підвищення ефективності виробництва. 

Предметом навчальної дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» є основні категорії аналізу господарської діяльності: 

поняття економічного аналізу, прийоми елімінування, аналітичні 

таблиці, аналітична робота, аналітичні розрахунки, аналітичні 

висновки, резерви виробництва і т.д. 

Після вивчення даної дисципліни студенти:  

1)  повинні знати:  

- основні поняття та наукові основи дисципліни;  

- закономірності, принципи та методи аналітичного вивчення 

практики господарювання,  

- основні нормативно-правові акти, що регулюють діяльність 

суб’єктів господарювання у сфері  економічного аналізу. 

2) повинні вміти: 
-   організовувати аналітичну роботу на підприємстві;  

-  складати аналітичні таблиці;  

-  проводити аналітичні розрахунки;  

-  формувати аналітичні висновки та пропозиції щодо 

удосконалення окремих сторін фінансово – господарської діяльності 

підприємства. 

На вивчення навчальної дисципліни «Аналіз господарської 

діяльності» відводиться 144 години / 4 кредити ECTS. 

Самостійна робота студентів передбачена як засіб оволодіння 

навчальним матеріалом у вільний від аудиторних занять час. Така 

робота виконується на основі вивчення студентом нормативно-

законодавчої, навчальної та періодичної фахової літератури. Під час 
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самостійної роботи з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

студенти повинні здійснювати підготовку до практичних занять, 

контрольних заходів, модулів, іспиту. 

Забезпечується самостійна робота студента системою навчально-

методичних засобів, передбачених для вивчення дисципліни: 

підручники, навчальні та методичні посібники, конспект лекцій 

викладача, методичні вказівки з дисципліни. 

Згідно робочої програми навчальної дисципліни «Аналіз 

господарської діяльності» самостійна робота студентів денної 

форми навчання становить  84 години, а заочної  - 128 годин.  

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» такий: 

30 години – підготовка до аудиторних занять; 

24 години – підготовка до контрольних заходів; 

22 години - виконання курсової роботи; 

8 годин - підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 

Самостійна робота студентів здійснюється за тематичним змістом 

дисципліни. 

Контроль самостійної роботи студентів здійснюється на 

практичних заняттях у формі поточного контролю та перевірки 

якості виконання домашніх завдань та графіком консультацій. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1. Організація економічного аналізу. Методичні 

основи аналізу фінансових результатів. 
 

Тема 1. Теоретичні засади економічного аналізу 

Значення економічного аналізу для ефективного управління 

підприємством. Предмет, об’єкти економічного аналізу. Метод і 

методика економічного аналізу. Прийоми економічного аналізу. 

Види економічного аналізу. 
 

Тема 2. Організація економічного аналізу на підприємстві 
Форми та етапи організації економічного аналізу. Матеріально – 

технічне, кадрове та фінансове забезпечення економічного аналізу. 

Функції бухгалтерів та економістів стосовно економічного аналізу 

(згідно посадових інструкцій).  
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Тема 3. Інформаційна база економічного аналізу 

Інформаційне забезпечення оперативного та поточного аналізу. 

Інформаційне забезпечення ретроспективного та прогнозного 

аналізу.  
 

Тема 4. Аналіз виробничої програми підприємства 

Аналіз виробничої програми за асортиментом та структурою. 

Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз якості продукції. 
 

Тема 5. Аналіз трудових ресурсів 

Аналіз складу та руху персоналу підприємства. Аналіз рівня 

кваліфікації. Аналіз балансу робочого часу. Аналіз продуктивності 

праці. Аналіз фонду оплати праці. 
  

Тема 6. Аналіз доходів і витрат підприємства 

Аналіз формування доходів підприємства від різних видів 

діяльності. Узагальнюючий аналіз витрат підприємства. Аналіз 

витрат від різних видів діяльності. Аналіз операційних витрат за 

економічними елементами. Аналіз витрат на 1 грн. обсягу випуску 

продукції. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції. 
 

Тема 7. Організація і методика аналізу фінансових 

результатів підприємства 

Організація аналізу фінансових результатів (носії вхідної та 

вихідної інформації, аналітичні номенклатури). Методика аналізу 

фінансових результатів. Аналіз складу і структури фінансових 

результатів підприємства. Аналіз використання прибутку.  
 

Тема 8. Аналіз рентабельності продукції 
Методика аналізу рентабельності продукції. Факторний аналіз 

рентабельності продукції. Аналіз виробництва та реалізації 

продукції.  
 

Тема 9. Аналіз рентабельності підприємства 

Методика аналізу рентабельності підприємства. Факторний 

аналіз рентабельності підприємства.  
 

Тема 10. Організація і методика аналізу інвестиційної 
діяльності підприємства 
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Організація аналізу інвестиційної діяльності підприємства. 

Методика аналізу інвестиційної діяльності. Аналіз інвестиційної 

привабливості об‘єктів. 
 

Змістовий модуль 2. Організація і методика аналізу фінансового 

стану підприємства. Методичні засади аналізу окремих видів 

діяльності підприємства. Узагальнення результатів аналізу. 
 

Тема 11. Організація і методика аналізу фінансового стану 

підприємства 

Організація аналізу фінансового стану підприємства. Методика 

узагальнюючого аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз 

грошових потоків підприємства. Аналіз фінансової стійкості 

підприємства. Аналіз платоспроможності підприємства. 
 

Тема 12. Аналіз активів підприємства 

Аналіз необоротних активів. Аналіз основних засобів. Аналіз 

нематеріальних активів. Аналіз оборотних активів. Аналіз запасів. 

Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз грошових коштів. 
 

Тема 13. Аналіз оборотності оборотних коштів 

Аналіз  показників оборотності оборотних активів. Факторний 

аналіз оборотності оборотних активів. 
 

Тема 14. Аналіз власного капіталу 

Аналіз складу та структури власного капіталу. Аналіз складу та 

ефективності використання статутного капіталу. Аналіз 

нерозподіленого прибутку. 
 

Тема 15. Організація і методика аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності 
Організація аналізу зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Інформаційне забезпечення аналізу 

зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз виконання зобов’язань за 

експортно-імпортними операціями. Аналіз ефективності 

зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 
 

Тема 16. Узагальнення результатів аналізу господарської 
діяльності 

Резерви виробництва. Заходи щодо зменшення або нейтралізації 

негативних впливів факторів. Капіталомісткий та некапіталомісткий 

характер заходів. 
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3. КАРТКА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

 

Картка оцінювання видів самостійної навчальної діяльності 

студентів з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» наведена в 

табл. 1. 

Таблиця 1 

Картка оцінювання студентів з дисципліни  

«Аналіз господарської діяльності» 

Примітка. Студент може обрати до двох видів вибіркових робіт. 

№ 

з/п 

Види навчальної 

діяльності 

Термін 

виконання 

Форма 

контролю 

та звітності 

Максимальна 

кількість балів 

1 2 3 4 5 

обов‘язкові види робіт 

1 Написання двох 

модульних робіт 

протягом 

семестру 

модульна 

робота 

студента 

до 10 балів за 

кожну 

модульну 

роботу 

2 Написання самостій-

них робіт по темі 

курсу 

протягом 

семестру 

самостійні 

роботи 

студентів 

до 35 балів 

3 Ведення конспекту 

лекцій 

протягом 

семестру 

конспект 

лекцій 

до 5 балів 

вибіркові види робіт 

4 Підготовка мульти-

медійної презентації 

по темі курсу 

протягом 

семестру 

мультиме-

дійна 

презентація 

до 5 балів 

5 Виступ з доповіддю 

на студентській 

науковій конференції 

по темі курсу 

протягом 

семестру 

довідка про 

участь в 

конференції 

до 3 балів 

6 Написання наукової 

статті по темі курсу 

протягом 

семестру 

ксерокопія 

наукової 

статті зі 

збірника 

до 10 балів 

7 Участь в універси-

тетській (всеукра-

їнській) олімпіаді з 

обліку, аналізу та 

аудиту 

протягом 

навчального 

року 

довідка про 

участь в 

олімпіаді 

до 3 балів  (за 

призове 

 місце – 10 

балів) 
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4. БАНК ТЕСТІВ 

 

1. При аналізі фонду оплати праці до інших заохочувальних 

та компенсаційних виплат  відносять: 

а) премії працівникам, пов’язані з виконанням виробничих 
завдань; 

б) надбавки за стаж роботи; 
в) премії за підсумками року; 

г) винагороди за виконану роботу за тарифними ставками 
(окладами), відрядними розцінками. 

2. Зростання питомої ваги грошових коштів та їх 

еквівалентів у структурі оборотних активів впиває на: 

а) зниження коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта 
абсолютної ліквідності; 

б) зростання загального коефіцієнта покриття; 
в) зростання коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта 

абсолютної ліквідності; 
г) зростання коефіцієнта фінансової стійкості. 

3. Суб‘єктами економічного аналізу є: 
а) інформаційні ресурси; 

б) фінансові результати; 

в) головні бухгалтери; 
г) трудові ресурси. 

4. Причинами невиконання плану за асортиментом та 

структурою може бути: 

а) покращення якості окремих виробів; 
б) високий рівень матеріально-технічного постачання; 

в) недопоставка матеріалів; 
г) покращення технічного стану устаткування. 

5. При зростанні питомої ваги першого розділу пасиву 

балансу у структурі балансу підприємства відбувається при 

інших рівних умовах: 

а) зниження коефіцієнта фінансової незалежності; 

б) зростання коефіцієнтів незалежності та фінансової 
стійкості; 

в) зростання коефіцієнта фінансової залежності; 
г) зменшення коефіцієнта фінансової стійкості. 

6. Яке твердження  вірне: 
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а) при зростанні обсягів виробничої програми позитивно 
оцінюється динаміка чисельності до зменшення; 

б) при аналізі виробничої програми позитивно оцінюється 
зменшення частки видів продукції з високим рівнем 

прибутковості; 
в) при зменшенні обсягів виробництва позитивно оцінюється 

динаміка до зменшення чисельності працюючих; 
г) при збільшенні обсягів виробництва позитивно оцінюється 

перевищення рівня та темпів росту коефіцієнта обороту по 
звільненню. 

7. Перевищення кваліфікації робітників над розрядністю 

робіт спричиняє: 
а) раціональне використання кадрів; 

б) зростання собівартості продукції за рахунок 
непродуктивних доплат (за рахунок виплати міжрозрядної 

різниці); 
в) погіршення використання виробничого устаткування та 

інструменту; 
г) підвищення собівартості за рахунок браку, ремонту. 

8. Показником, що показує  величину чистого прибутку, яка 

припадає на 1 гривню активів є: 
а) рентабельність підприємства; 
б) рентабельність виробництва; 

в) рентабельність продукції; 
г) рентабельність власного капіталу. 

9. При аналізі фонду оплати праці до фонду основної 
заробітної плати відносять: 

а) матеріальну допомогу, що має систематичний характер; 
б) премії працівникам, пов’язані з виконанням виробничих 

завдань; 

в) винагороди за підсумками року за рік; 
г) винагороди за виконану роботу за тарифними ставками 

(окладами), відрядними розцінками. 

10. Перевищення темпів росту власного капіталу над 

темпами росту активів свідчить про:  

а) зростання фінансової залежності підприємства; 

б) зниження фінансової незалежності підприємства; 
в) зростання фінансової незалежності підприємства; 

г) підвищення продуктивності праці. 
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11. Висока частка власного капіталу і його ріст вказує на: 

а) збільшення загальної суми боргу підприємства; 

б) зміцнення фінансових позицій підприємства; 
в) зменшення рівня фінансової незалежності суб’єкта 

господарювання; 
г) зменшення рівня фінансової стійкості підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування. 

12. При нарощуванні обсягів виробництва позитивно 

оцінюється:  

а) перевищення рівня і темпів росту коефіцієнта обороту по 

прийому над коефіцієнтами обороту по звільненню; 
б) перевищення темпів росту коефіцієнта обороту по 

звільненню над коефіцієнтом обороту по прийому; 

в) збільшення коефіцієнта плинності кадрів; 
г) жодної правильної відповіді. 

13. Для зростання коефіцієнта фінансової незалежності: 
а) темпи росту вартості власного капіталу повинні 

перевищувати темпи росту вартості майна; 

б) темпи росту чистого прибутку повинні перевищувати темпи 

росту середньорічної вартості майна; 

в) темпи росту вартості майна повинні перевищувати темпи 

росту  вартості власного капіталу; 

г) темпи росту виручки повинні перевищувати темпи росту 

середньорічної вартості майна. 

14. Збільшення фонду оплати праці може впливати на: 

а) збільшення зарплатоємності; 
б) зменшення зарплатоємності; 

в) збільшення зарплатовіддачі; 
г) збільшення фондоозброєності праці. 

15. При аналізі фонду оплати праці до фонду додаткової 
заробітної плати відносять: 

а) матеріальну допомогу, що має систематичний характер; 
б) премії працівникам, пов’язані з виконанням виробничих 

завдань; 

в) винагороди за підсумками року за рік; 
г) винагороди за виконану роботу за тарифними ставками  

(окладами), відрядними розцінками. 

16. Коефіцієнтом, який дозволяє оцінити скільки гривень 

доходу приносить 1 грн. валового грошового потоку, є:  
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а) коефіцієнт достатності  грошового потоку; 
б) коефіцієнт ділової активності грошового потоку; 

в) коефіцієнт синхронності потоку грошових коштів та їх 
еквівалентів; 

г) коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

17. Причинами росту залишків нереалізованої продукції на 

кінець звітного періоду можуть бути:  

а) порушення ритму роботи підприємства та відвантаження 

продукції; 
б) своєчасність укладання договорів на збут продукції; 

в) підвищення якості продукції; 
г) виконання виробничої програми за асортиментом та 

структурою. 

18. Показником, що показує скільки гривень поточних 

активів припадає на одну гривню поточних зобов‘язань,  є 
коефіцієнт: 

а) абсолютної ліквідності; 

б) фінансової стійкості; 
в) поточної ліквідності; 

г) швидкої ліквідності.  

19. Об’єктами аналізу фінансового стану є: 
а) активи; 
б) зобов’язання; 

в) грошові потоки підприємства; 
г) всі відповіді вірні. 

20. Про погіршення використання виробничих запасів 

свідчить: 

а) зменшення  матеріаломісткості продукції; 
б) зменшення відсотка відходів з виробництва; 

в) зменшення матеріаловіддачі; 

г) збільшення відсотка корисного використання матеріальних 
ресурсів. 

21. Проводити системне комплексне дослідження результатів 

господарської діяльності підприємства  за попередні аналітичні 
періоди дозволяє: 

а) стратегічний економічний аналіз; 

б) попередній економічний аналіз; 
в) оперативний економічний аналіз; 

г) ретроспективний економічний аналіз. 
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22. При аналізі фонду оплати праці до фонду оплати праці не 
включають: 

а) матеріальну допомогу, що має систематичний характер; 
б) оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за 

рахунок коштів підприємства; 
в) винагороди за підсумками року за рік; 

г) винагороди за виконану роботу за тарифними ставками 
(окладами), відрядними розцінками. 

23. Визначити позитивні та негативні тенденції розвитку, 

дати їм кількісну і якісну оцінку, з‘ясувати ступінь їх впливу на 

перспективу дозволяє: 
а) стратегічний економічний аналіз; 

б) попередній економічний аналіз; 

в) оперативний економічний аналіз; 
г) ретроспективний економічний аналіз. 

24. Яка тенденція свідчить про уповільнення оборотності 
оборотних активів? 

а) темп росту необоротних активів перевищує  темп росту 
оборотних активів; 

б) зменшення питомої ваги виробничих запасів; 
в) темп росту оборотних активів перевищує  темп росту 

необоротних активів; 
г) жодної вірної відповіді. 

25. Негативною тенденцією при аналізі трудових ресурсів 

підприємства є: 
а) зростання зарплатовіддачі; 
б) зменшешення зарплатоємності; 

в) збільшення продуктивності праці; 
г) співвідношення темпів росту продуктивності праці та 

темпів росту середньої заробітної плати менше 1.  

26. Зміни в складі власного капіталу можуть відбуватися 

внаслідок: 

а) переоцінки активів; 
б) розподілу прибутку; 

в) внесків учасників; 
г) всі відповіді вірні. 

27. Невиконання договірних зобов’язань в подальшому 

зумовить: 

а) збільшення виручки від реалізації; 
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б) втрату ринків збуту продукції; 
в) зростання виробництва; 

г) отримання додаткового доходу. 

28. На зростання коефіцієнта фінансової незалежності 
впливає: 

а) зростання вартості майна підприємства; 

б) зменшення частки джерел власних коштів у валюті балансу; 
в) збільшення частки джерел власних коштів у валюті балансу; 

г) збільшення вартості основних засобів. 

29. Ефективність використання основних засобів 

характеризує: 
а) коефіцієнт придатності  основних засобів; 

б) фондовіддача основних засобів; 

в) коефіцієнт оновлення  основних засобів; 
г) питома вага устаткування у загальній вартості основних 

засобів. 

30. Неритмічна робота підприємства зумовлює: 
а) зменшення запасів незавершеного виробництва; 
б) неповне використання виробничих потужностей; 

в) перевиконання договірних зобов’язань; 
г) отримання штрафних санкцій. 

31. Підвищення питомої ваги активної частини основних 

засобів характеризує: 
а) ріст технічної оснащеності підприємства; 
б) сприяє збільшенню випуску продукції; 

в) призводить росту фондовіддачі; 
г) всі відповіді вірні. 

32. Збільшення суми валового прибутку можливе за умови: 

а) зниження собівартості продукції та збільшення обсягу 

реалізації продукції; 

б) зменшення обсягу реалізації продукції; 
в) збільшення собівартості продукції; 

г) зменшення обсягу реалізації продукції та збільшення 
собівартості продукції. 

33. Збільшення питомої ваги витрат на оплату праці свідчить 

про: 

а) зростання продуктивності праці; 
б) зміну амортизаційної політики підприємства; 

в) зміну технічного рівня виробництва; 
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г) збільшення трудомісткості продукції. 

34. Ріст середнього тарифного розряду призводить до: 

а) збільшення браку; 
б) підвищення якості продукції; 

в) зменшення витрат на оплату праці; 
г) зменшення кваліфікації робітників. 

35. Зростання вартості власного капіталу підприємства 

вплине на: 

а) збільшення коефіцієнта незалежності;  
б) зниження коефіцієнта незалежності; 

в) додаткове залучення підприємством засобів інших 
підприємств і організацій; 

г) збільшення коефіцієнта фінансової залежності. 

36. Забезпечувати своєчасною дієвою інформацією про зміну 

економічної ситуації з метою оперативного прийняття рішень 

дозволяє: 
а) стратегічний економічний аналіз; 

б) попередній економічний аналіз; 
в) оперативний економічний аналіз; 

г) ретроспективний економічний аналіз. 

37. Яке твердження  вірне: 
а) негативно оцінюється здорожчання за окремими 
калькуляційними статтями, якщо воно пов’язане зі зростанням 

обсягу випуску конкретного виду продукції; 
б) зниження витрат підвищує конкурентноспроможність 

продукції підприємства; 
в) негативно оцінюється динаміка до зростання витрат у 

зв’язку з інфляційними процесами; 
г) негативно оцінюється динаміка до збільшення доходів 

підприємства. 

38. Збільшення питомої ваги виробничих запасів може 
свідчити про: 

а) нарощування виробничого потенціалу підприємства; 
б) прагнення захистити свої грошові активи від знецінення під 

впливом інфляції шляхом вкладення коштів у виробничі 
запаси; 

в) зниження ділової активності підприємства; 
г) всі відповіді вірні. 
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39. Вибір системи аналітичних показників відповідно до 

потреб управління здійснюється на: 

а) підготовчому етапі організації економічного аналізу; 
б) основному етапі організації економічного аналізу; 

в) завершальному етапі організації економічного аналізу; 
г) оперативному етапі організації економічного аналізу. 

40. Якщо за даними звітного року обсяг виготовленої 
продукції становив  1 000 000 грн., фонд оплати праці - 500 000 

грн., середньоспискова чисельність працюючих – 20 чол., то 

середньомісячна заробітна плата  дорівнюватиме: 
а) 5 000 грн.; 
б) 2083 грн.; 

в) 50 000 грн.; 

г) 25 000 грн. 

41. Якщо за даними звітного року обсяг виготовленої 
продукції становив 1 000 000 грн., фонд оплати праці - 500 000 

грн., середньоспискова чисельність працюючих – 20 чол., то 

зарплатовідддача дорівнюватиме: 
а) 0,5 грн./грн.; 

б) 2 грн./грн.; 
в) 50 000 грн./ чол.; 

г) 25 000 грн./ чол. 

42. Якщо за даними звітного року обсяг виготовленої 
продукції становив  1 000 000 грн., фонд оплати праці - 500 000 

грн., середньоспискова чисельність працюючих – 20 чол., то 

продуктивність праці дорівнюватиме: 
а) 0,5 грн./грн.; 

б) 2 грн./грн.; 
в) 50 000 грн./ чол.; 

г) 25 000 грн./ чол. 

43. Визначення напрямків оптимізації господарських 

напрямків і процесів здійснюється на: 

а) підготовчому етапі організації економічного аналізу; 
б) основному етапі організації економічного аналізу; 

в) завершальному етапі організації економічного аналізу; 
г) оперативному етапі організації економічного аналізу. 

44.  Перевищення темпів росту виробничих основних засобів 

над темпами росту  невиробничих основних засобів є: 
а) негативною тенденцією; 
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б) позитивною тенденцією; 
в) вплив неможливо визначити; 

г) жодної вірної відповіді. 

45. Корисний фонд робочого часу враховує: 
а) кількість календарних днів за винятком вихідних і 
святкових; 

б) кількість календарних днів, за винятком кількості людино-
днів чергових відпусток і людино-днів святкових і вихідних; 

в) кількість календарних робочих днів; 
г) середню кількість робочих днів, яка корисно 

використовується протягом планового періоду. 

46. На структуру власного капіталу не впливає: 
а) рух робочої сили; 

б) переоцінка активів; 
в) розподіл прибутку; 

г) внески учасників. 

47. Максимально можливий фонд робочого часу враховує: 
а) кількість календарних днів за винятком вихідних і 
святкових; 

б) кількість календарних днів, за винятком кількості людино-
днів чергових відпусток і людино-днів святкових і вихідних; 

в) кількість календарних робочих днів; 
г) середню кількість робочих днів, яка корисно 

використовується протягом планового періоду. 

48. Номінальний фонд робочого часу враховує: 
а) кількість календарних днів за винятком вихідних і 
святкових; 

б) кількість календарних днів, за винятком кількості людино-
днів чергових відпусток і людино-днів святкових і вихідних; 

в) кількість календарних робочих днів; 

г) середню кількість робочих днів, яка корисно 
використовується протягом планового періоду. 

49. Календарний фонд робочого часу враховує: 
а) кількість календарних днів за винятком вихідних і 

святкових; 
б) кількість календарних днів, за винятком кількості людино-

днів чергових відпусток і людино-днів святкових і вихідних; 
в) кількість календарних робочих днів; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

г) середню кількість робочих днів, яка корисно 
використовується протягом планового періоду. 

50. Збільшення середньооблікової чисельності робітників 

оцінюється позитивно при: 
а) зменшенні обсягів виробничої програми; 
б) зменшенні обсягів реалізації; 

в) зменшенні продуктивності праці; 
г) збільшенні обсягів виробництва. 

 

5. ЗРАЗОК МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ  2. «Організація і методика аналізу 

фінансового стану підприємства. Методичні засади аналізу 

окремих видів діяльності підприємства. Узагальнення 

результатів аналізу» 

 

ВАРІАНТ 1 

 

I. Теоретична частина: 

1.1. Оберіть одну правильну відповідь на наступні тестові 
завдання з 4-х запропонованих. За кожну правильну відповідь 
нараховується 0,5  бала. 

1. Показник, що показує скільки матеріальних витрат припадає 

на виробництво одиниці продукції, є: 

а) матеріаловіддача; 

б) фондовіддача; 

в) матеріаломісткість продукції; 

г) коефіцієнт оборотності виробничих запасів. 

2. Висока частка власного капіталу і його ріст вказує на: 

а) збільшення загальної суми боргу підприємства; 

б) зміцнення фінансових позицій підприємства; 

в) зменшення рівня фінансової незалежності суб’єкта 

господарювання; 

г) зменшення рівня фінансової стійкості підприємства від 

зовнішніх джерел фінансування. 

3. Основним джерелом інформації для аналізу фінансової 

стійкості є: 

а) ф. № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)» ; 
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б) ф. № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)»; 

в) ф. № 3 «Звіт про рух грошових коштів»; 

г) ф. № 4 «Звіт про власний капітал». 

4. Відношенням чистого доходу до середньорічної вартості 

дебіторської заборгованості розраховують: 

а) період погашення дебіторської заборгованості; 

б) коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості; 

в) середньорічну вартість дебіторської заборгованості; 

г) жодної правильної відповіді. 

5. Аналіз використання  основних засобів здійснюється за 

допомогою коефіцієнта: 

а) оновлення основних засобів; 

б) фондоємності основних засобів; 

в) спрацювання основних засобів; 

г) вибуття основних засобів. 

6. Якщо за даними фінансової звітності вартість власних коштів 

становила – 1 800 тис. грн., вартості майна  – 4 500 тис. грн., то 

коефіцієнт фінансової залежності дорівнюватиме: 

а) 0,4; 

б) 1,5; 

в) 2,5; 

г) жодної вірної відповіді. 

7. Перевищення темпів росту виробничих основних засобів над 

темпами росту невиробничих основних засобів є: 

а) негативною тенденцією; 

б) позитивною тенденцією; 

в) вплив неможливо визначити; 

г) жодної вірної відповіді. 

8. Динаміка дебіторської заборгованості впливає на динаміку: 

а) оборотних коштів підприємства; 

б) необоротних активів; 

в) основних засобів; 

г) власного капіталу. 

9. Об’єктами аналізу фінансового стану є: 

а) активи; 

б) зобов’язання; 

в) грошові потоки підприємства; 
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г) всі відповіді вірні. 

10. Зростання питомої ваги грошових коштів та їх еквівалентів у 

структурі оборотних активів впиває на: 

а) зростання коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта 

абсолютної ліквідності; 

б) зниження коефіцієнта поточної ліквідності та коефіцієнта 

абсолютної ліквідності; 

в) зростання загального коефіцієнта покриття; 

г) зростання коефіцієнта фінансової незалежності. 

 

II. Практична частина: 

Задача 1 (2 бали) 

Провести аналіз коефіцієнта поточної ліквідності. Зробити 

висновки.  
 

Показники 
Минулий 

рік 

Звітний 

рік 

Відхилення 

за 

сумою,  

+, - 

Тр,  

% 

1. Оборотні активи, тис. 

грн. 481,3 203,5 
  

2. Поточні зобов’язання, 

тис. грн. 510,4 281,4 
  

3. Коефіцієнт поточної 

ліквідності,    ?   
  

 

Задача 2 (3 бали)  

Використовуючи дані попередньої задачі, провести факторний 

аналіз коефіцієнта поточної ліквідності, застосовуючи прийом 

ланцюгових підстановок. Зробити висновки. Запропонувати заходи. 

 
6. ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ СЛОВНИК 

 

Агрегований баланс — форма балансового звіту підприємства, 

зручна для проведення фінансового і управлінського аналізу. 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством у результаті 

минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до 

отримання економічних вигід у майбутньому. 
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Активи високоліквідні — сума короткострокових фінансових 

вкладень і коштів підприємства. 

Активи матеріальні — група активів підприємства, що має 

матеріальну форму. 

Активи неліквідні — група активів підприємства, які можуть 

бути конвертовані у грошову форму без втрат своєї поточної 

(балансової) вартості лише по закінченню зазначеного періоду. 

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка 

амортизується, необоротних активів протягом строку їх корисного 

використання (експлуатації). 

Аналіз беззбитковості — аналіз результатів діяльності 

підприємства на підставі співвідношення обсягів випуску, прибутку 

і витрат, що дозволяє визначити рівні доходів і витрат при різній 

діловій активності підприємства. 

Асортимент – кількісний вираз і перелік видів продукції, що 

випускає підприємство. 

Атестація — визначення кваліфікації спеціаліста, обсягу його 

знань, а також досвіду, необхідних для виконання конкретних 

обов’язків. 

Баланс (звіт про фінансовий стан) – звіт про фінансовий стан 

підприємства, який відображає на певну дату його активи, 

зобов’язання і власний капітал. 

Банківський кредит — кошти, що надаються банком у борг 

клієнту на певний термін під певні відсотки і для цільового 

використання. 

Банкрутство — встановлена у судовому порядку фінансова 

неплатоспроможність певної юридичної або фізичної особи, тобто її 

нездатність здійснювати розрахунки за своїми зобов’язаннями. 

Беззбитковість – це такий стан діяльності підприємства, коли 

бізнес не приносить ні прибутків, ні збитків, а виручка від реалізації 

продукції покриває лише витрати. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість про її неповернення 

боржником або за якою минув строк позовної давності. 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі 

даних бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних 

користувачів. 
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Валовий прибуток (збиток) - це різниця між чистим доходом 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

Валюта звітності — грошова одиниця України. 

Вартість майна (валюта балансу) - підсумок балансу, який 

однаковий в активі та пасиві балансу. 

Вертикальний (структурний) фінансовий аналіз – одна із 

систем фінансового аналізу, що базується на структурному розкладі 

окремих показників фінансової звітності підприємства. В процесі 

здійснення фінансового аналізу розраховуються питомі ваги 

окремих структурних складових агрегованих фінансових показників. 

Виробничий цикл підприємства – характеризує період повного 

обороту матеріальних елементів оборотних активів, які 

використовуються для обслуговування виробничого процесу, 

починаючи з моменту надходження сировини, матеріалів і 

напівфабрикатів на підприємство і закінчуючи моментам 

відвантаження виготовленої з них готової продукції покупцям. 

Виробничі запаси - вартість запасів малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, сировини, основних і допоміжних 

матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих 

виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших 

матеріалів, призначених для споживання в ході нормального 

операційного циклу. 

Витрати – зменшення економічних вигід у вигляді вибуття 

активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення 

власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його 

вилучення або розподілення власниками). 

Витрати інвестиційної діяльності — сума витрат, пов’язаних з 

придбанням фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових 

комплексів та іншими платежами за наслідками інвестиційної 

діяльності підприємства. 

Витрати на збут — витрати, що виникли впродовж звітного 

періоду в процесі операційної діяльності підприємства, пов’язані з 

реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг). 

Витрати операційної діяльності — сума витрат, які виникли в 

результаті операційної діяльності і виражені собівартістю 

реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) та іншими витратами, 

що виникли в процесі операційної діяльності підприємства. 
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Витрати фінансової діяльності — сума витрат, пов’язаних з 

погашенням відсотків за позиками, сплатою дивідендів та іншими 

платежами за наслідками фінансової діяльності підприємства. 

Власний капітал – частина в активах підприємства, що 

залишається після вирахування його зобов’язань. 

Горизонтальний (трендовий) фінансовий аналіз – одна із 

систем фінансового аналізу, що ґрунтується на вивченні динаміки 

окремих фінансових показників у часі. В процесі аналізу 

розраховуються темпи росту (приросту) окремих елементів капіталу 

підприємства за ряд періодів і визначаються тенденції їх зміни (чи 

тренд). 

Господарська діяльність підприємства – це сукупність 

господарських операцій, що здійснюються постійно. 

Господарська операція — дія або подія, яка викликає зміни в 

структурі активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства. 

Грошові кошти (гроші)  – готівка, кошти на рахунках у банках 

та депозити до запитання. 

Грошовий потік підприємства — сукупність розподілених у 

часі надходжень і виплат коштів генерованих його господарською 

діяльністю. 

Грошовий потік від інвестиційної діяльності — потік коштів, 

що утворюються в результаті реальних інвестицій підприємства.  

Грошовий потік від операційної поточної діяльності 

підприємства — це надходження від щоденної роботи 

підприємства. Додатний грошовий потік формує фінансову стійкість 

підприємства. Від’ємний грошовий потік за операційною діяльністю 

свідчить про нестачу грошових ресурсів. 

Грошовий потік від фінансової діяльності підприємства — 

потік коштів, що утворюється за рахунок залучення підприємством 

нових джерел фінансування. 

Дебітори – це фізичні і юридичні особи, які заборгували 

внаслідок минулих подій підприємству певну суму грошових 

коштів, їх еквівалентів чи інших активів. 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. 

Диверсифікація – різноманітність форм діяльності, видів товарів 

і послуг, груп фінансових інструментів з метою мінімізації ризиків. 
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Довгострокова дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка не виникає в ході нормального операційного 

циклу та буде погашена після дванадцяти місяців з дати балансу. 

Довгострокові зобов’язання – усі зобов’язання, які не є 

поточними зобов’язаннями. 

Доходи – збільшення економічних вигод у вигляді надходження 

активів або зменшення зобов’язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок 

внесків власників). 

Еквіваленти грошових коштів (грошей) – короткострокові 

високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у 

певні суми грошей і які характеризуються незначним ризиком зміни 

вартості. 

Економічна інформація - 1) відомості, дані, значення 

економічних показників, що є об’єктом зберігання, обробки, 

передачі і використання в процесі аналізу та вироблення 

економічних рішень в управлінні; 2) один з видів ресурсів, що 

використовується в економічних процесах, отримання якого вимагає 

витрат часу й інших видів ресурсів, у зв’язку з чим ці витрати варто 

включати у витрати виробництва. 

Економічний аналіз - це система спеціальних знань для 

дослідження зміни та розвитку економічних явищ і процесів у їх 

взаємозв’язку та взаємообумовленості, з метою забезпечення 

цільового управління ними. 

Експортна операція -  це комерційна діяльність, пов‘язана з  

продажем та вивезенням за кордон товарів, робіт, послуг для 

передачі їх у власність іноземному контрагенту. 

Забезпечення – зобов’язання з невизначеними сумою або часом 

погашення на дату балансу. 

Запаси – активи, які: 1) утримуються для подальшого продажу за 

умов звичайної господарської діяльності; 2) перебувають у процесі 

виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва; 

3) утримуються для споживання під час виробництва продукції, 

виконання робіт та надання послуг, а також управління 

підприємством. 

Зареєстрований капітал - зафіксована в установчих документах 

сума статутного капіталу, іншого зареєстрованого капіталу, а також 

пайовий капітал у сумі, яка формується відповідно до законодавства. 
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Заробітна плата — винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором власник або 

уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану ним 

роботу. 

Заробітна плата додаткова — винагорода за працю понад 

установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і за особливі 

умови праці. 

Заробітна плата мінімальна — законодавчо встановлена сума 

заробітної плати за просту, некваліфіковану працю, нижче якої не 

може проводитися оплата за виконану працівником місячну, 

погодинну норму праці (обсяг робіт). 

Заробітна плата основна — винагорода за виконану роботу 

відповідно до встановлених норм праці (норми часу, виробітку, 

обслуговування, посадові обов’язки). Вона встановлюється у вигляді 

тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для робітників та 

посадових окладів апарату управління. 

Збиток – перевищення суми витрат над сумою доходу, для 

отримання якого були здійснені ці витрати. 

Звичайна діяльність – будь-яка основна діяльність 

підприємства, а також операції, що її забезпечують або виникають 

внаслідок її проведення. 

Звіт про власний капітал – звіт, який відображає зміни у складі 

власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 

Звіт про рух грошових коштів – звіт, який відображає 

надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду 

в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) – звіт 

про доходи, витрати, фінансові результати та сукупний дохід. 

Знос необоротних активів – сума амортизації об’єкта 

необоротних активів з початку їх корисного використання. 

Зобов’язання – заборгованість підприємства, яка виникла 

внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як 

очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що 

втілюють у собі економічні вигоди. 

Імпортна операція – комерційна діяльність, що пов’язана з 

закупівлею та ввезенням в Україну іноземних ТМЦ для їх наступної 

реалізації на внутрішньому ринку чи використання для внутрішніх 

потреб підприємства. 
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Інвестиції — всі види грошових, майнових та інтелектуальних 

цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємницької та інших 

видів діяльності, з метою отримання прибутку або досягнення іншої 

вигоди. 

Інвестиції прямі — інвестиції, при яких вкладення капіталу в 

об’єкти інвестування здійснюється інвестором самостійно, без 

допомоги фінансових посередників. 

Інвестиції реальні — вкладення грошей та інших видів 

майнових та інтелектуальних цінностей в основний капітал і 

товарно-матеріальні запаси підприємства, результатом чого є 

створення нового капіталу або збільшення наявного капіталу. 

Інвестиції фінансові — вкладення грошей або інших видів 

майнових і інтелектуальних цінностей в акції, облігації та інші цінні 

папери. 

Інвестиційна діяльність – придбання та реалізація тих 

необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є 

складовою частиною еквівалентів грошових коштів. 

Інвестиційна нерухомість  -  власні  або орендовані на умовах 

фінансової оренди земельні ділянки, будівлі, споруди, які 

розташовуються  на  землі,  утримувані  з метою отримання 

орендних платежів та/або збільшення власного капіталу, а не для 

виробництва та постачання товарів, надання послуг,  

адміністративної мети або продажу в процесі звичайної діяльності. 

Інвестиційний проект — обґрунтування економічної 

доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у 

тому числі необхідна проектно-кошторисна документація, 

розроблена відповідно до законодавства України і затверджена у 

встановленому порядку стандартів (норм і правил), а також опис 

практичних дій щодо здійснення інвестицій. 

Інвестор — юридична або фізична особа, що приймає рішення і 

здійснює прямі і (або) портфельні вкладення власних, позикових або 

залучених майнових або інтелектуальних цінностей в інвестиційний 

проект. 

Індекс інфляції — індекс інфляції оприлюднений центральним 

органом виконавчої влади у галузі статистики. 

Інфляція — знецінення паперових грошей і безготівкових 

коштів, внаслідок переповнення каналів обігу паперовими грошима 

понад потребу в них і надмірності попиту. Результатом 
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знецінювання грошей є падіння їхньої купівельної спроможності 

щодо суми цін на товари і послуги. 

Конкуренція — процес суперництва між товаровиробниками, 

постачальниками і покупцями товарів за найвигідніших умов їх 

реалізації та виробництва. 

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що 

потребують інформації про діяльність підприємства для прийняття 

рішень. 

Криза — різкий, крутий перелом в чому-небудь; тяжке перехідне 

становище; тяжке положення. 

Леверидж – фінансовий механізм управління прибутком, який 

базується на забезпеченні необхідного співвідношення окремих 

видів капіталу чи окремих видів витрат. Розрізняють фінансовий 

леверидж (механізм впливу на рівень рентабельності власного 

капіталу за рахунок зміни співвідношення власних та позичених 

фінансових ресурсів) і операційний леверидж (механізм впливу на 

суму і рівень прибутку за рахунок зміни співвідношення постійних і 

змінних витрат). 

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, 

яку підприємство очікує отримати від реалізації (ліквідації) 

необоротних активів після закінчення строку їх корисного 

використання (експлуатації), за вирахуванням витрат, пов’язаних з 

продажем (ліквідацією). 

Ліквідність активу - здатність його трансформуватися в кошти, 

а ступінь ліквідності визначається тривалістю тимчасового періоду, 

протягом якого ця трансформація може бути здійснена. Чим 

коротше період, тим вище ліквідність даного виду активів. 

Ліквідність підприємства — це наявність у нього оборотних 

коштів у розмірі, теоретично достатньому для погашення 

короткострокових зобов’язань хоча б і з порушенням термінів 

погашення, передбачених контрактами. 

Маржинальний дохід — граничний додатковий дохід, 

отриманий у результаті продажу додаткової одиниці продукту. 

Маркетинг — комплексна система заходів для вивчення ринку 

та активного впливу на потреби споживачів з метою продажу 

товарів та отримання прибутку. 

Менеджери — спеціалісти по управлінню (керівники 

підприємств, організацій, установ, різного роду управляючі). 
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Менеджмент — уміння управляти інтелектуальними, 

фінансовими, матеріальними ресурсами з метою найбільш 

ефективного виробництва. 

Метод групування витрат — спосіб обліку об’єднаних витрат, 

що входять у собівартість продукції (робіт, послуг) підприємства. 

Залежно від завдань аналізу витрати можуть класифікуватися як 

прямі і непрямі (за способами віднесення на собівартість), як 

виробничі, комерційні та адміністративні (за функціями у 

виробничо-комерційному циклі), як змінні і постійні (стосовно до 

обсягу виробництва). 

Метод економічного аналізу - науково-обґрунтована система 

понять, принципів та прийомів економічного аналізу, що 

забезпечують необхідну економічну інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень та для потреб інших зацікавлених 

осіб. 

Методика економічного аналізу – регламентована послідовність 

застосування прийомів дослідження об’єктів економічного аналізу.  

Методи управління — це способи впливу на об’єкт управління, 

здійснення управлінської діяльності. Розрізняють чотири групи 

методів управління: економічні, організаційно-адміністративні, 

соціально-психологічні та правові. 

Моніторинг — систематичне відстеження, нагляд за фінансовою 

виробничою діяльністю підприємства, галузі, потребами 

споживачів. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку – 

нормативно-правовий акт, затверджений центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової 

політики, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського 

обліку і складання фінансової звітності, що не суперечать 

міжнародним стандартам фінансової звітності. 

Негрошові операції – операції, які не потребують використання 

грошей та їх еквівалентів 

Незавершені капітальні інвестиції - вартість  незавершених на 

дату балансу капітальних інвестицій в необоротні активи на 

будівництво, реконструкцію, модернізацію, виготовлення, 

придбання  об'єктів матеріальних   необоротних   активів   

Нематеріальний актив – немонетарний актив, який не має 

матеріальної форми, може бути ідентифікований та утримується 
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підприємством з метою використання протягом періоду більше 

одного року (або одного операційного циклу, якщо він перевищує 

один рік) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях чи 

надання в оренду іншим особам. 

Необоротні активи – усі активи, що не є оборотними. 

Неплатоспроможність — неплатоспроможність суб’єкта 

підприємницької діяльності виконати після настання встановленого 

строку їх сплати грошові зобов’язання перед кредиторами, в тому 

числі по заробітній платі, а також виконати зобов’язання щодо 

сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) не інакше як через 

відновлення платоспроможності. 

Неплатоспроможність підприємства — нездатність 

підприємства на даний момент (момент складання балансу) погасити 

свої короткострокові зобов’язання. 

Непрямі витрати – витрати, що не можуть бути віднесені 

безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним 

шляхом. 

Номенклатура — це укрупнений перелік виготовленої 

підприємством продукції або наданих послуг. 

Нормальна потужність — очікуваний середній обсяг 

діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної діяльності 

підприємства впродовж кількох років або операційних циклів з 

врахуванням запланованого обслуговування виробництва. 

Норматив — це плановий показник, який характеризує 

поелементні складові норми витрат сировини, матеріалів, палива, 

енергії, затрат праці та ступінь їх ефективного використання. 

Об’єкт економічного аналізу - явища, процеси, відносини, 

фінансові результати, матеріальні, трудові, фінансові та 

інформаційні ресурси суб’єктів господарювання. 

Облікова оцінка – попередня оцінка, яка використовується 

підприємством з метою розподілу витрат і доходів між відповідними 

звітними періодами. 

Облікова політика – сукупність принципів, методів і процедур, 

які використовуються підприємством для складання та подання 

фінансової звітності. 

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, що не 

обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для 
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реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу. 

Операційна діяльність – основна діяльність підприємства, а 

також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою 

діяльністю. 

Операційний цикл – проміжок часу між придбанням запасів для 

здійснення діяльності та отриманням коштів від реалізації 

виробленої з них продукції або товарів і послуг. 

Організація економічного аналізу - це система заходів з метою 

вивчення об’єктів аналізу . 

Оренда — угода, за якою орендар набуває права користування 

необоротним активом за плату впродовж погодженого з орендавцем 

строку. При цьому: • орендар має можливість та намір придбати 

об’єкт оренди за ціною, нижчою за його справедливу вартість на 

дату придбання; • орендар набуває права власності на орендований 

актив після закінчення строку оренди. 

Орендна плата — плата за тимчасове користування майном на 

умовах договору, яке передане в оренду. 

Основна діяльність – операції, пов’язані з виробництвом або 

реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг), що є головною метою 

створення підприємства і забезпечують основну частку його доходу. 

Основні засоби – матеріальні активи, які підприємство утримує з 

метою використання їх у процесі виробництва або постачання 

товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для 

здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, 

очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких 

більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за 

рік). 

Первісна вартість – історична (фактична) собівартість 

необоротних активів у сумі грошових коштів або справедливої 

вартості інших активів, сплачених (переданих), витрачених для 

придбання (створення) необоротних активів. 

Планування — процес формування цілей, визначення 

пріоритетів, засобів і методів їх досягнення, основаних на 

використанні об’єктивних економічних законів. 

Платоспроможність – можливість підприємства своєчасно 

задовольнити платіжні зобов’язання. 
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Показники рентабельності – відносні показники прибутковості, 

які характеризують ефективність діяльності підприємства. 

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської 

заборгованості, яка виникає в ході нормального операційного циклу 

або буде погашена протягом дванадцяти місяців з дати балансу. 

Поточні зобов’язання – зобов’язання, які будуть погашені 

протягом операційного циклу підприємства або повинні бути 

погашені протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу. 

Предмет економічного аналізу – це причинно-наслідкове 

дослідження інформації, щодо стану, властивостей, зв’язків та 

реакцій (поведінки) об’єктів економічного аналізу на впливи з боку 

зовнішнього і внутрішнього середовища у встановлених просторово-

часових межах. 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов’язані з ними 

витрати. 

Примітки до фінансових звітів – сукупність показників і 

пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей 

фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої 

передбачено відповідними положеннями (стандартами). 

Прямі витрати — витрати, що можуть бути віднесені 

безпосередньо до конкретного об’єкта витрат економічно доцільним 

шляхом. 

Резервний капітал — входить до складу власного капіталу 

підприємства, формується за рахунок нерозподіленого прибутку. Він 

може утворюватися відповідно до законодавства або відповідно до 

установчих документів підприємства. 

Реінвестування — використання нерозподіленого прибутку для 

цілей фінансування розширення діяльності підприємства. 

Рентабельність – відносний показник прибутку, який 

відображає співвідношення отриманого ефекту (доходу, прибутку) з 

наявними або використаними ресурсами. 

Реструктуризація боргу підприємства — зміна термінів 

погашення (або) умов надання позики підприємству. 

Реструктуризація кредиторської заборгованості — надання 

підприємству відстрочок і розстрочок зі сплати боргів, може 

здійснюватися на підставі угод з кредиторами або арбітражного суду 

про визнання підприємства банкрутом. 
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Реструктуризація підприємства — здійснення організаційно-

господарських, фінансово-економічних, правових, технічних 

заходів, спрямованих на реорганізацію підприємства, що сприятиме 

його фінансовому оздоровленню, збільшенню обсягів випуску 

конкурентоспроможної продукції, підвищенню ефективності 

виробництва та задоволенню вимог кредиторів. 

Ризик — характеристика діяльності, яка полягає в невизначеності 

її результату і можливих негативних наслідків, якщо не буде успіху. 

Ринок збуту — сфера товарного обміну; пропозиція і 

платоспроможний попит на товари у масштабі світового 

господарства, країни або окремих її районів. 

Рівень ліквідності інвестицій – показник, який характеризує 

можливу швидкість реалізації об’єктів інвестування по їх реальній 

ринковій вартості. 

Розкриття – надання інформації, яка є суттєвою для 

користувачів фінансової звітності. 

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошей та їхніх 

еквівалентів 

Санація — система заходів, спрямована на попередження 

банкрутства підприємства при його неплатоспроможності. 

Сегментація ринку — діяльність щодо класифікації потенційних 

споживачів товарів підприємства з урахуванням структури їхнього 

попиту. 

Система планування — цілеспрямована множина процесів і 

видів планування між якими існують певні зв’язки. 

Собівартість продукції — виражені в грошовій формі 

безпосередні витрати підприємства, пов’язані з виробництвом та 

реалізацією продукції (робіт, послуг). 

Справедлива вартість – сума, за якою може бути здійснений 

обмін активу, або оплата зобов’язання в результаті операції між 

обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами. 

Статистична звітність — це така форма збору статистичних 

даних, за якої кожен суб’єкт діяльності регулярно подає відомості до 

державних органів статистики у вигляді документів (звітів) 

спеціально затвердженої форми.  

Стаття – елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, 

установленими національними стандартами бухгалтерського обліку. 
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Страхові запаси — це запаси товарно-матеріальних цінностей, 

які забезпечують виробництво у випадках відхилення від 

запланованих умов постачання. 

Строк корисного використання (експлуатації) – очікуваний 

період часу, протягом якого необоротні активи будуть 

використовуватися підприємством або з їх використанням буде 

виготовлено (виконано) очікуваний підприємством обсяг продукції 

(робіт, послуг). 

Суб’єкти господарювання — учасники господарських відносин, 

які здійснюють господарську діяльність, мають відокремлене майно 

і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього 

майна, крім випадків, передбачених законодавством. 

Суборенда — угода про передачу орендарем орендованого ним 

об’єкта в оренду третій особі. 

Сукупний дохід – зміни у власному капіталі протягом звітного 

періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за 

винятком змін капіталу за рахунок операцій з власниками). 

Сумнівна дебіторська заборгованість – це заборгованість, 

відносно якої існує ймовірність її неповернення боржником. 

Сумнівний борг – поточна дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи, послуги, щодо якої існує невпевненість 

її погашення боржником. 

Суттєва інформація – інформація, відсутність якої може 

вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість 

інформації визначається відповідними положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку та керівництвом підприємства. 

Темп інфляції — показник, що характеризує розмір знецінення 

(зниження купівельної спроможності) грошей у певному періоді, 

виражений приростом середнього рівня цін у відсотках до їхнього 

номіналу на початок періоду. 

Технологічний запас — утворюється, коли до початку 

виробництва необхідно провести організаційно-технічну підготовку 

матеріалів. 

Точка беззбитковості — обсяг виробництва і продажу продукції 

(робіт, послуг) при якому валовий дохід дорівнює валовим витратам. 

Транспортний запас — надходження матеріалів в дорозі; 

визначається як різниця між часом руху матеріалів від 

постачальника до споживача. 
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Управління виробництвом — а) діяльність системи, спрямованої 

на оптимальне функціонування і розвиток об’єкта управління — 

виробництва; б) процес впливу управління на виробничий колектив і 

окремих осіб з метою забезпечення досягнення потрібних цілей і 

результатів. 

Факторний аналіз - визначення впливу окремих факторів на 

результуючий  показник. 

Фінансова діяльність – діяльність, яка призводить до змін 

розміру і складу власного та позикового капіталу підприємства. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить 

інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух 

грошових коштів підприємства за звітний період.  

Фінансовий актив — це: а) грошові кошти та їх еквіваленти; б) 

контракт, що надає право отримати грошові кошти або інший 

фінансовий актив від іншого підприємства; б) контракт , що надає 

право обмінятися фінансовими інструментами з іншим 

підприємством на потенційно вигідних умовах; г) інструмент 

власного капіталу іншого підприємства. 

Фінансовий аналіз — це метод оцінювання і прогнозування 

фінансового стану підприємства. 

Фінансовий стан підприємства - ступінь забезпеченості 

підприємства необхідними фінансовими ресурсами для здійснення 

ефективної господарської діяльності, а також своєчасного 

проведення грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями.  

Фінансовий цикл підприємства – характеризує період повного 

обороту грошових засобів, інвестованих в оборотні активи, 

починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за 

одержані сировину, матеріали і напівфабрикати, і закінчуючи 

інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову 

продукцію. 

Ціна — грошова форма виразу вартості товару. 

Ціни оптові — ціни, за якими підприємства реалізують свою 

продукцію (послуги) іншим підприємствам. 

Цінний папір — документ, що засвідчує майнові права, 

здійснення або передача яких можливі лише при пред’явленні 

даного документа. 

Ціновий ризик — імовірність цінових змін внаслідок валютного, 

відсоткового та ринкового ризиків. 
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Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості – 

сума поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, 

послуги з вирахуванням резерву сумнівних боргів. 

Чисті активи – активи підприємства за вирахуванням його 

зобов’язань. 

Чисті інвестиції — валові інвестиції, зменшені на суму 

амортизаційних відрахувань у звітному періоді. 

Штраф — плата за порушення однією із сторін зобов’язань 

договору, вид неустойки з метою зміцнення договірної дисципліни 

та відшкодування збитків потерпілій стороні. 

Юридична особа — підприємство, що має відокремлене майно, 

може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових 

прав і нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в суді, 

арбітражному суді. 

 

7. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова література 

1. Бутинець Ф. Ф. Економічний аналіз: : [навч. посібник]  / Ф. Ф. 

Бутинець.– Житомир: ПП «Рута», 2003. – 680с. 
2. Конспект лекцій з дисципліни "Економічний аналіз" для 

студентів спеціальності 6.050100 "Облік і аудит" денної та заочної 
форм навчання / д.е.н., доц. Лазаришина І.Д.- Рівне: НУВГП, 2006.-
30с.  (063-229) 

3. Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. Організація і 
методика економічного аналізу : [навч. посібник]. – К.: Центр 
учбової літератури, 2012. – 528с.  

4. Лазаришина І. Д. Економічний аналіз в Україні: історія, 
методологія, практика. - Рівне: НУВГП, 2005.-369 c. 

5. Лазаришина І. Д. Методологія та організація економічного 
аналізу / І.Д. Лазаришина. - Рівне: УДУВГ, 2004.-112 c. 

 

Допоміжна література 
1. Загородній А. Г. Економічний аналіз: теорія і практика : 

[підручник. - 2-ге вид.] / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. 

Загородній. - Львів: Магнолія 2006, 2007.- 440с. 
2. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування 
банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства», 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

затверджені наказом Міністерства економіки України 19.01.2006 № 
14 / [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

3. Мних Є. В. Економічний аналіз : [підручник] / Мних Є. В. - 

Київ: Центр навчальної літератури, 2003. - 412 с. 

4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua 

5.  Подольська В. О., Яріш О. В. Фінансовий аналіз : [навч. 

посібник].– К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 488 с. 

6. Попович П. Я. Економічний аналіз діяльності суб'єктів 

господарювання : [підручник].- Тернопіль: Економічна думка, 2004.-

416с 

7. Серединська В.М. Економічний аналіз : [навч. посібник] / 

В.М. Серединська, О.М. Загородна, Р.В.Федорович. – Тернопіль: 

Видавництво Астон, 2010. – 624с. 

8. Чумаченко М. Г. Економічний аналіз : [навч. посібник. - 2-ге 

вид.] / М. Г. Чумаченко. - К.: КНЕУ, 2003.-556 c. 

9. Шевчук В.О. Аналіз господарської діяльності : [навч. 

посібник] / В.О. Шевчук, О.В. Коновалова, В.П. Пантелеев. - К.: ДП 

«Інформ.-аналіт. агентство», 2011. - 399 с.  

10.  Шеремет О. О.  Фінансовий аналіз : [навч. посібник] / О. О. 

Шеремет . ─ К. : Кондор, 2009 . ─ 194 с. 

11.  Шпанковська Н. Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, 

методика, розбір конкретних ситуацій : [навч. посібник] / Н.Г. 

Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук. - К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. - 328 с. 

 

Інформаційні ресурси 
1. Наукова бібліотека НУВГП – м. Рівне, вул. Приходька, 75 

2. Обласна наукова бібліотека – м. Рівне, майдан Короленка, 6 

3. Міська бібліотека – м. Рівне, вул. Київська, 44 

4. Інтернет-центр міської бібліотеки – м. Рівне, вул. Соборна, 416 

5. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний 

ресурс].- Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua  

6. Офіційний сайт Кабінету Кабінет Міністрів України 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.kmu.gov.ua    

7. Офіційний сайт Міністерства фінансів України [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http:// Міністерство фінансів України 

www.minfin.gov.ua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

8. Офіційний сайт Міністерства економіки України 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.me.gov.ua  

9. Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики 

України [Електронний ресурс]. - Режим доступу : 

http://www.minpraci.gov.ua  

10.  Офіційний сайт Державної податкової служби [Електронний 

ресурс]. - Режим доступу : http://України  www.sta.gov.ua  

11.  Офіційний сайт Державної служби статистики України  

[Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


