
Міністерство освіти і науки України 
Національний університет водного господарства та 

природокористування 
Кафедра фінансів і економіки природокористування 

 
 
 

06-03-61  
 

 
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ 

 
для самостійної підготовки та проведення практичних 

занять з дисципліни  
  «Система фінансового аналізу діяльності  

суб’єктів господарювання» 
для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління 

фінансово-економічною безпекою» 
денної форми навчання 

 
Європейська кредитно-трансфертна система 

 
 
  

 
Рекомендовано 

методичною комісією зі 
спеціальності „Управління  

фінансово-економічною безпекою” 
протокол № 4  від 29.11.13         

 
 
 
 

 
Рівне 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Методичні вказівки для самостійної підготовки та проведення 
практичних занять з дисципліни “Система фінансового аналізу 
діяльності суб’єктів господарювання” для студентів спеціальності 
«Управління фінансово-економічною безпекою» денної форми 
навчання / Мельник Л. М., Чуприна А. І. – Рівне: НУВГП . – 2013. –  
33 с. 

 
Упорядники:   
 
Л. М. Мельник, к.е.н., доцент кафедри фінансів і економіки 

природокористування,  
 
А. І. Чуприна, асистент кафедри фінансів і економіки 

природокористування 
 

 
Відповідальний за випуск: В. І. Павлов, д.е.н., професор, 

завідувач кафедри фінансів та економіки природокористування. 
 
 

 
 
 

                                        
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

© Мельник Л. М., Чуприна А. І., 2013 
                                                 © НУВГП, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  ЗМІСТ  
 

1. ЗАГАЛЬНІ  РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ .................................................................................. 4 

2.ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ...... 4 

2.1. Сутність фінансового аналізу, його методи та прийоми .. 4 

2.2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу ............ 7 

2.3. Аналіз майнового стану підприємства ......................... 10 

2.4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства ....... 14 

2.5.Аналіз  платоспроможності та ліквідності підприємства 15 

2.6.Аналіз фінансової стійкості та ділової активності 
підприємства .. ................................................................. 17 

2.7.Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства..... 19 

3.  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ........................................ 20 

    ДОДАТКИ …...…………………………………………………21  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
Метою вивчення навчальної дисципліни „Система фінансового 

аналізу діяльності суб’єктів господарювання” є формування 
аналітичного мислення фахівця з фінансів, надання знань про методи 
експертної оцінки фінансово-господарської діяльності. 

Завданнями вивчення дисципліни „Система фінансового аналізу 
суб’єктів господарювання” є теоретична і практична підготовка 
студентів до аналітичної роботи, вивчення особливостей аналітичного 
процесу, математичних та статистичних прийомів і методів 
фінансового аналізу господарської діяльності підприємств. 

Після вивчення даного курсу студенти повинні знати: 
- сутність фінансового аналізу  як науки, його види;  
- загальні методологічні принципи аналізу; 
- послідовність аналізу фінансів господарюючого суб’єкта; 
- організацію та інформаційне забезпечення фінансового аналізу; 

Після вивчення даного курсу студенти повинні вміти: 
- проводити комплексний аналіз стану фінансів господарюючих 

суб’єктів; 
- робити економічно обґрунтовані висновки, виявляти 

невикористані резерви та вносити пропозиції, спрямовані на 
підвищення ефективності господарювання; 

- обирати оптимальні рішення щодо управління фінансовими 
ресурсами. 

 
2. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА 

ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 
2.1. Сутність фінансового аналізу, його методи та прийоми  

 
План 

1. Сутність і зміст фінансового аналізу.  
2. Види фінансового аналізу 
3. Методи та прийоми фінансового аналізу. 
4. Основні етапи проведення аналізу. 
5. Система показників фінансового аналізу. 
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Основні поняття теми: 

 

Фінансовий аналіз - процес дослідження фінансового стану й 
основних результатів діяльності підприємства з метою виявлення й 
кількісної оцінки резервів підвищення ефективності його 
функціонування. 

Вертикальний (структурний) аналіз — проводиться з метою 
визначення структури фінансових показників, тобто виявлення 
питомої ваги окремих статей звітності в загальному підсумковому 
показнику. 

Горизонтальний (тимчасовий) аналіз — це порівняння кожної 
позиції звітності з попереднім періодом, що дозволяє виявити 
тенденції зміни статей балансу або груп і на підставі цього обчислити 
темпи зростання й приросту. 

Факторний аналіз — заснований на визначенні роздільного 
впливу кожного фактора на показник, що аналізується. 

Метод фінансового аналізу — спосіб системного комплексного 
взаємозалежного вивчення фінансової діяльності господарюючого 
суб'єкта. 

Рекомендована література: [1; 3; 6; 7; 11; 18] 
 

Завдання для розрахунків: 
 

1. Використовуючи балансовий прийом, проведіть аналіз 
надходження та вибуття запасів на підприємстві. Зробіть 
відповідні висновки та пропозиції. 

Таблиця 1 
Аналіз руху виробничих запасів (матеріальний баланс) 

Показники 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 

Відхилення 
За сумою, 
тис. грн. 

Темп 
росту, % 

1 2 3 4 5 

1. Залишки запасів на 
початок року 

- ? ? ? 
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1 2 3 4 5 

2. Надійшло запасів 2954,32 1816,91 ? ? 
3. Вибуло запасів 2798,07 1908,06 ? ? 
4. Залишки запасів на 
кінець року 

? ? ? ? 

 
2. Визначити вплив факторів на коефіцієнт фінансової незалежності, 

використовуючи прийоми ланцюгових підстановок та абсолютних 
різниць. Провести аналіз отриманих результатів 

Таблиця 2 
Вихідні дані для проведення факторного аналізу коефіцієнту 

фінансової незалежності 
Показники Одиниці 

вимірю-
вання 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Відхилення 
За 

сумою,  
тис. грн 

Темп 
росту, 

% 
Власний капітал тис. грн. 2773 2704 ? ? 
Вартість майна тис. грн. 3910 3840 ? ? 

Коефіцієнт 
фінансової 

незалежності 

 ? ? ? ? 

 
3. Визначити вплив факторів на обсяг виготовленої продуції, 

використовуючи прийоми ланцюгових підстановок, відносних та 
абсолютних різниць. Провести аналіз отриманих результатів 

 
Таблиця 3 

Вихідні дані для проведення факторного аналізу обсягу 
виготовленої продукції 

Показники Одиниці 
вимірю-
вання 

Минулий 
рік 

Звітний 
рік 

Відхилення 
За 

сумою,  
тис. грн 

Темп 
росту, 

% 
Обсяг 

виготовленої 
продукції 

тис. грн. 4007 4823 ? ? 

Середньорічна 
вартість основних 

засобів 

тис. грн. 3610 4393 ? ? 

Фондовіддача  ? ? ? ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

4. На основі даних таблиці провести перспективний (прогнозний) 
аналіз, розрахунки оформити таблицею. Проаналізувати отримані 
результати 

Таблиця 4 
Вихідні дані для проведення перспективного аналізу 

Показник 2010 2011 2012 Середнє 
значення, 
тис. грн. 

Темп росту, 
% 

Середнє 
значення 

за 
темпом 
росту, % 

Прогноз 
на 2013 

рік 2011 
2010 

2012 
2011 

Необоротні 
активи 

8679 10401 1172      

Майно 
підприємства 

949755 931529 909678      

Чистий 
прибуток 

6802 12210 8654      

 
2.2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу  

 
План 

1. Види  та форми звітності. 
2. Структура балансу підприємства. 
3. Структура звіту про фінансові результати. 
4. Структура звіту про рух грошових коштів. 
5. Структура звіту про власний капітал. 

 
Основні поняття теми: 

 

Фінансова звітність – це бухгалтерська звітність, що містить 
інформацію про фінансове становище, результати діяльності та рух 
грошових коштів підприємства за звітний період. 

Активи – це майно (ресурси підприємства), у яке інвестовані 
фінансові ресурси. В балансах статті активу розташовують зверху 
вниз, починаючи з найменш ліквідних.  

Пасив балансу відображає джерела фінансування коштів 
підприємства, згруповані за їхньою приналежністю й призначенням. 
Статті пасиву балансу групуються за ознакою зменшення часу, 
необхідного для повернення боргів. 
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Доходи – це збільшення економічних вигод у вигляді надхо-
дження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до 
зростання власного капіталу (крім зростання власного капіталу за 
рахунок внесків власників). 

Витрати — це зменшення економічних вигод у вигляді вибуття 
активів чи збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення 
власного капіталу (крім зменшення капіталу за рахунок його 
вилучення або розподілу власниками). 

Прибуток – сума, на яку доходи перевищують пов'язані з ними 
витрати. 

Збиток – це перевищення суми витрат над сумою доходу, для 
отримання якого були здійснені ці витрати. 

Рекомендована література: [1; 2; 5; 10; 13; 14; 15; 17] 
 

Завдання для розрахунків: 
 

1. На основі даних додатку А проведіть структурно-динамічний 
аналіз господарської діяльності підприємства за два роки. 
Запропонуйте заходи підвищення ефективності його діяльності. 
 

2.  За наведеними даними визначити фінансові результати 
підприємства за звітний та попередній періоди та проаналізувати 
їх динаміку. Зробити відповідні висновки 

 
Таблиця 5 

Вихідні дані для аналізу фінансових результатів, тис. грн. 

Показник 
Код 
ряд-
ка 

За 
звітний 
період 

За 
попе-
редній 
період 

Відхилення 
За 

сумою, 
тис. грн. 

Темп 
росту, 

% 
1 2 3 4 5 6 

Доход (виручка) від реаліза-
ції продукції  

010 24 825 16 124   

  Податок на додану вартість 015 4 257 4 102   
  Акцизний збір 020 - -   
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1 2 3 4 5 6 

  Інші вирахування з доходу 030 35 42   
 Чистий доход (виручка) від 
реалізації продукції  

035 
Знайти Знайти   

  Собівартість реалізованої 
продукції  

040 14 339 10 924   

  Валовий:      
    прибуток 050 Знайти Знайти   
    збиток 055 Знайти Знайти   
  Інші операційні доходи  060 901 1 045   
  Адміністративні витрати 070 1 477 2 012   
  Витрати на збут 080 - 987   
  Інші операційні витрати 090 2 195 3 010   
  Фінансові результати від 
операційної діяльності: 

     

    прибуток 100 Знайти Знайти   
    збиток 105 Знайти Знайти   
Доход від участі в капіталі 110 - -   
Інші фінансові доходи 120 - -   
Інші доходи 130 - -   
Фінансові витрати 140 487 -   
Витрати від участі в капіталі 150 - -   
  Інші витрати 160 - -   
  Фінансові результати від зви-
чайної діяльності до оподатку-
вання: 

     

    прибуток 170 Знайти Знайти   
    збиток 175 Знайти Знайти   
Податок на прибуток від 
звичайної діяльності 

180 1 298 930   

 Фінансові результати від 
звичайної діяльності: 

     

    прибуток 190 Знайти Знайти   
    збиток 195 Знайти Знайти   
  Надзвичайні:      
    доходи 200 - -   
    витрати 205 - -   
  Податки з надзвичайного 
прибутку 

210 - -   

  Чистий:      
    прибуток 220 Знайти Знайти   
    збиток 225 Знайти Знайти   
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3. На основі Звіту про рух грошових коштів (додаток В) 
проаналізуйте вхідні та вихідні грошові потоки в динаміці за два 
роки. Зробіть висновки щодо оптимізації грошового потоку 
 

4. Використовуючи дані додатку А та Г провести структурно-
динамічний аналіз власного капіталу, проаналізувати стан та рух 
власного капіталу підприємства, розрахунки оформити таблицею. 

 
2.3. Аналіз майнового стану підприємства 

 
План 

 
1. Аналіз динаміки та структури майна 
2. Аналіз складу та структури оборотних активів 
3. Аналіз виробничих запасів 
4. Аналіз дебіторської заборгованості 
5. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу 

 

Основні поняття теми: 

Майно підприємства – ресурси, контрольовані підприємством в 
результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе 
до надходження економічних вигод у майбутньому. 

Оборотні активи – грошові кошти та їх еквіваленти, необмежені 
у використанні, а також інші активи, призначенні для реалізації чи 
споживання протягом операційного циклу чи 12 місяців з дати 
балансу. 

Необоротні активи - це матеріальні і нематеріальні ресурси, що 
належать установі і забезпечують її функціонування і термін корисної 
експлуатації яких, як очікується, становить більше одного року. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 8; 11; 12; 20] 
 

Завдання для розрахунків: 
 

1. Проаналізуйте та зробіть висновки щодо складу та стану основних 
засобів підприємства на основі балансу підприємства (додаток А) 
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та даних таблиці. В складі основних засобів визначте частку 
активної та пасивної частини. Запропонуйте заходи щодо  
оптимізації складу та покращення стану основних засобів.  

 
Таблиця 6 

Вихідні дані для структурно-динамічного аналізу складу основних 
засобів, тис. грн. 

Показники 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 

Відхилення 
За 

сумою, 
тис. грн. 

Темп 
росту, % 

Всього основних засобів 
в тому числі: 

12 129 9 349   

- машини та обладнання 486 247   
у % до всього     

- транспортні засоби 10 256 8 384   
у % до всього     

- інструменти, прилади  1007 601   
у % до всього     

- інвентар 380 117   
у % до всього     

Активна частина  Знайти Знайти   

у % до всього     

Пасивна частина  Знайти Знайти   

у % до всього     

 
 

2. Проаналізуйте та зробіть висновки щодо руху та використання 
основних засобів підприємства на основі параметричного аналізу, 
використовуючи дані балансу (додаток А) та інформацію, 
наведену в таблиці. Запропонуйте заходи підвищення 
ефективності використання основних засобів. 

Таблиця 7 
Вихідні далі для аналізу руху основних засобів, тис. грн.  
Показник Минулий рік Звітний рік 

Надійшло основних 
засобів, всього 

10 745 19 204 

в т.ч. нових 7 329 11 354 
Вибуло основних 
засобів 

11 370 14 189 
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3.  За даними балансу (додаток А) проаналізувати наявність, склад, 
структуру оборотних активів підприємства. З цією метою 
згрупувати оборотні активи за рівнем їх ліквідності, визначити 
відхилення в розрізі показників. Вказати, які причини могли 
привести до змін, а також внести пропозиції щодо покращення 
структури оборотних активів підприємства. Розв’язок оформити 
аналітичною таблицею. 

 
4. За даними таблиці проаналізуйте склад та структуру виробничих 

запасів підприємства, а також розрахуйте відхилення в розрізі 
показників. Результати розрахунків оцінити та запропонувати 
основні напрямки покращення. Розв’язок задачі оформити 
аналітичною таблицею. 

 

 Таблиця 8 
Вихідні дані для проведення структурно-динамічного аналізу 

виробничих запасів 

Показники 
Минулий 

рік 
Звітний 

рік 

Відхилення 
За сумою, 

+,- 
Темп 

росту, % 
1. Виробничі запаси, 
всього 

290,7 266,3 ? ? 

у тому числі: 
1.1.сировина,матеріали 

129,5 139,8 ? ? 

у % до всього ? ? ? - 
1.2. запасні частини 8,36 2,7 ? ? 

у % до всього   ? - 
1.3. інші матеріали 1,8 0,5 ? ? 

у % до всього   ? - 
1.4. давальна сировина 151,04 123,3 ? ? 

у % до всього   ? - 
 

5. За даними фінансової звітності (додаток А) проведіть аналіз 
структури та динаміки дебіторської заборгованості, запропонуйте 
заходи по покращенню її структури  
 

6. Для оцінки ефективності оцінки оборотного капіталу проведіть 
його параметричний аналіз за даними балансу (додаток А) за два 
роки. Оцініть динаміку отриманих значень коефіцієнтів. 
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7. Проведіть порівняльний аналіз стану поточних розрахунків з 
дебіторами і кредиторами за даними звітності (додаток А). 
Результати розрахунків оформіть таблицею. Зробіть висновки, 
запропонуйте заходи по оптимізації їх структури.  

Таблиця 9  
Стан поточних розрахункових відносин з дебіторами і 

кредиторами  

Показники 

Залишки по балансу, тис. грн. Відхилення 
2011 
рік 

Питома 
вага 

2012 
рік 

Питома 
вага 

За 
сумою, 

тис. грн. 

Темп 
росту, 

% 
1.Дебіторська 
заборгованість: 

 100  100   

- за товари, 
роботи, послуги 

      

- з бюджетом       
-за виданими 
авансами 

      

-з нарахованих 
доходів 

      

Інша поточна 
дебіторська 
заборгованість 

      

2. Кредитор-
ська заборгова-
ність: 

 100  100   

-за товари, 
роботи, послуги 

      

За 
розрахунками: 

      

-з одержаних 
авансів 

      

- з бюджетом       
- з позабюджет-
них платежів 

      

- зі страхування       
- з оплати праці       
- з учасниками       
- із внутрішніх 
розрахунків 

      

Інша       
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2.4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства  
 

План 
 

1. Аналіз наявності, складу й структури джерел формування 
капіталу. 

2. Аналіз власного капіталу. 
3. Аналіз позикового капіталу. 
4. Аналіз робочого капіталу підприємства. 
5. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства. 

 
Основні поняття теми: 

 

Капітал — це кошти, якими володіє підприємство для здійснення 
своєї діяльності з метою отримання прибутку.  

Зобов'язання — це заборгованість підприємства, яка виникла 
внаслідок минулих подій і погашення якої у майбутньому, як 
очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що 
втілюють у собі економічні вигоди. 

Робочий капітал — це частина оборотних активів, сформованих 
за рахунок власних коштів та постійної величини залученого капіталу 
підприємства. 

Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 8; 11; 12; 20] 
 

Завдання для розрахунків: 
 
1. За даними балансу проаналізувати склад і структуру джерел 

формування майна підприємства, а також розрахувати відхилення 
в розрізі показників. Результати розрахунків оцінити та вказати 
основні напрямки стосовно збільшення частки власного капіталу 
у формуванні оборотних активів підприємства. Розв’язок задачі 
оформити аналітичною таблицею.  
 

2. На підставі балансу провести аналіз складу та структури власного 
капіталу підприємства. Визначити відхилення в розрізі показників. 
Розрахуйте значення коефіцієнтів фінансування, фінансової 
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незалежності, фінансової стабільності, коефіцієнт надходження та 
вибуття капіталу. За результатами розрахунків зробити висновки, 
вказати основні напрямки покращення структури власного 
капіталу, ефективності його використання. Розв’язок задачі 
оформити аналітичною таблицею.  

 
3. На підставі балансу провести аналіз складу та структури 

позикового капіталу підприємства. Визначити відхилення в розрізі 
показників. За результатами розрахунків зробити висновки, 
вказати основні напрямки покращення структури капіталу, 
ефективності його використання. Розв’язок задачі оформити 
аналітичною таблицею.  

 
4. На основі балансу визначити двома методами суму власного 

оборотного капіталу підприємства (робочого капіталу). Порівняти 
наявну суму власного оборотного капіталу з нормативом, виявити 
відхилення та вказати можливі причини змін у розрізі показників. 
Написати висновки. Розв’язок задачі оформити аналітичною 
таблицею.  

 
5. На основі даних балансу (додаток А) провести параметричний 

аналіз оборотності капіталу за два роки. Оцініть динаміку 
показників та зробіть висновки по підвищенню ефективності 
використання капіталу підприємства. 

 
 

2.5. Аналіз  платоспроможності та ліквідності підприємства 
 

План 
1. Сутність ліквідності і платоспроможності 
2. Аналіз ліквідності балансу підприємства 
3. Аналіз показників ліквідності 

 
Основні поняття теми: 

 

Платоспроможність підприємства – це здатність покриття усіх 
зобов’язань (коротко- і довгострокових) всіма активами. 
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Ліквідність – це здатність підприємства покривати свої 
зобов’язання активами, строк перетворення яких в грошову форму 
відповідає строку погашення зобов’язань. 

Ліквідність балансу – можливість підприємства перетворити свої 
активи у гроші і погасити зобов’язання 

Ліквідність підприємства – використання платіжних коштів для 
покриття зобов’язань за рахунок внутрішніх та зовнішніх джерел 

Ліквідність активів – це час, необхідний для перетворення 
активів у грошові кошти 

Поточна ліквідність – відповідність між розміром дебіторської 
заборгованості та грошових активів підприємства і кредиторської 
заборгованості товарного і нетоварного характеру. 

Недостатня ліквідність – неможливість підприємства повно 
розрахуватися з боргами, що може призвести до його 
неплатоспроможності і банкрутства. 

Рекомендована література: [1; 3; 7; 11; 12; 16; 20] 
 

Завдання для розрахунків: 
 

1. На основі даних фінансової звітності (додаток А) згрупувати 
баланс за рівнем ліквідності, оформивши розв’язок задачі 
таблицею. Розрахувати коефіцієнт платоспроможності, зробити 
висновки, вказати основні напрямки підвищення рівня ліквідності 
балансу. 
 

2. Розрахувати основні показники ліквідності використовуючи 
баланс підприємства (додаток А). Оцінити та проаналізувати 
отримані значення, порівняти їх з оптимальними, вказати основні 
заходи по покращенню їх рівня 
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2.6. Аналіз фінансової стійкості та ділової активності 
підприємства 

 
План 

 
1. Сутність фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості  
2. Узагальнюючи показники фінансової стійкості. 
3. Коефіцієнти фінансової стійкості. 
4. Показники ділової активності. 

 

Основні поняття теми: 

 

Фінансова стійкість – це такий стан фінансових ресурсів, при 
якому підприємство здатне забезпечити безперервний процес 
виробничо-торговельної діяльності, а також  покрити затрати на 
своє розширення і оновлення. 

Абсолютна стійкість – тип фінансової ситуації, який 
зустрічається рідко та вказує, що для забезпечення запасів достатньо 
власного оборотного капіталу; платоспроможність підприємства 
гарантовано; 

Нормальна стійкість – для забезпечення запасів залучають 
власний (постійний) капітал та довгострокові кредити і позики; 
платоспроможність гарантовано; 

Передкризовий (критичний) фінансовий стан – для 
забезпечення запасів крім власного оборотного капіталу та 
довгострокових кредитів і позик залучають короткострокові 
кредити та позики. Платоспроможність порушено, але є можливість 
її відновити за рахунок скорочення дебіторської заборгованості, 
прискорення оборотності запасів; 

Кризовий фінансовий стан – для забезпечення запасів не 
вистачає зазначених джерел їх фінансування; підприємству 
загрожує банкрутство, поновлення запасів відбувається за рахунок 
коштів, які сформувалися через уповільнення оборотності 
кредиторської заборгованості. 
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Ділова активність – це комплексна характеристика, яка втілює 
різні аспекти діяльності підприємства Ділова активність 
підприємства та проявляється у динамічному розвитку 
підприємства, досягненні ним поставленої мети. 

Рекомендована література: [1;  3; 7; 12; 16; 18] 
 

Завдання для розрахунків: 
 

1. За даними звітності (додатки А, Б) провести розрахунок 
узагальнюючих показників фінансової стійкості, оформивши 
результати таблицею. Проаналізувати отримані дані, 
запропонувати напрями по підвищенню фінансової стійкості 
підприємства. 
 

2. За даними фінансової звітності розрахуйте коефіцієнт 
економічної незалежності (автономії), коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу, коефіцієнт фінансування, коефіцієнт 
заборгованості за 2 роки, використовуючи додаток А та Б. 
Порівняти отримані значення із оптимальними, запропонувати 
заходи по покращенню фінансового стану підприємства. 
 

3. За даними фінансової звітності (додаток А та Б) розрахуйте 
коефіцієнт маневреності, коефіцієнт інвестування, коефіцієнти 
фінансової стійкості (І) та фінансової стійкості (ІІ), коефіцієнт 
фінансового левериджу. Порівняти отримані значення із 
оптимальними, запропонувати заходи по покращенню фінансової 
стійкості підприємства. 
 

4. Використовуючи фінансову звітність, наведену в додатках, 
розрахуйте коефіцієнти оборотності капіталу та оборотності 
власного капіталу. Визначити відхилення в розрізі показників. За 
результатами розрахунків зробити висновки, вказати основні 
напрямки підвищення ділової активності підприємства.  

 
5. Користуючись даними фінансової звітності, розрахуйте 

коефіцієнт оборотності запасів, коефіцієнт оборотності готової 
продукції. Визначити відхилення в розрізі показників. За 
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результатами розрахунків зробити висновки, вказати основні 
напрямки підвищення ділової активності підприємства.  

 
6. Використовуючи фінансову звітність підприємства, розрахуйте 

коефіцієнти оборотності дебіторської заборгованості та 
кредиторської заборгованості. Визначити відхилення в розрізі 
показників. За результатами розрахунків зробити висновки, 
вказати основні напрямки підвищення ділової активності 
підприємства.  

 
2.7. Аналіз прибутковості і рентабельності підприємства 

 
План 

 
1. Зміст, завдання і джерела інформації аналізу 
2. Аналіз формування та використання прибутку 
3. Аналіз і оцінка виробничого та фінансового левериджу 
4. Аналіз показників рентабельності. 

 

Основні поняття теми: 

     Мета аналізу фінансових результатів - визначити повноту та 
якість їх отримання, з'ясувати спрямованість, ступінь і частку впливу 
окремих факторів на зміну прибутку і рентабельності, виявити та 
оцінити можливі резерви їх зростання. 

Прибуток (збиток) основної операційної діяльності 
промислового підприємства визначається як різниця виручки від 
реалізації продукції у діючих договірних цінах ( без ПДВ і акцизного 
збору) та повної собівартості реалізованої продукції. 

Леверидж – це важіль впливу на зміну структури активів і пасивів 
з метою отримання приросту прибутку. Розрізняють три види 
левериджу: виробничий, фінансовий і виробничо-фінансовий.  

Фінансовий леверидж – це потенційна можливість впливу на фор-
мування прибутку за рахунок використання у покриття пасивів 
довготермінових позик і кредитів  

Рекомендована література: [1; 2; 3; 7; 11; 12; 16; 18; 20] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

Завдання для розрахунків: 
 
1. Користуючись даними звітності проведіть структурно-динамічний 

аналіз фінансових результатів підприємства. За результатами 
розрахунків зробити висновки, вказати основні напрямки 
покращення доходів та витрат підприємства. Розв’язок задачі 
оформити аналітичною таблицею.  
 

2. На основі даних фінансової звітності проведіть аналіз прибутку 
підприємства. За результатами розрахунків зробити висновки, 
вказати основні напрямки підвищення рівня прибутку. Розв’язок 
задачі оформити аналітичною таблицею.  

 
3. Провести аналіз виробничого, фінансового та виробничо-

фінансового левериджу, використовуючи дані звітності. Здійснити 
оцінку отриманих значень, зробити висновки та вказати основні 
напрямки оптимізації їх значень 

 
4. Провести аналіз рентабельності підприємства, розрахувати 

коефіцієнт рентабельності активів, коефіцієнт власного капіталу, 
коефіцієнт рентабельності діяльності та коефіцієнт рентабельності 
продукції. За результатами розрахунків зробити висновки, вказати 
основні напрямки підвищення рівня рентабельності підприємства. 
Розв’язок задачі оформити аналітичною таблицею.  
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1999. — № 32.  

16. Савіна Л. Фінансовий аналіз у комерційному банку : навч. посіб. / 
Л. О. Савіна. – К.: Кондор, 2009. – 190 с. 
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України, 2009. – 504 с. 

19. Череп А.В. Фінансова санація та банкрутство підприємств 
Підручник. - К.:Кондор, 2006.-380 с. 
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Додаток А 
КОДИ 

Дата 2013.01.01 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство «Фондова 

біржа ПФТС»  
за 

ЄДРПОУ 
21672206 

Територія 
ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за 

КОАТУУ 
8036100000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акцiонерне товариство за 
КОПФГ 

230 

Орган державного 
управління 

Не визначено за 
СПОДУ 

0 

Вид економічної діяльності Бiржовi операцiї з фондовими цiнностями за КВЕД 67.12.0 
Середня кількість 

працівників (1) 
0 

 
 

Одиниця виміру тис.грн.  

Адреса 
Червоноармійська, б. 72, офіс 6,96 (з 

24.05.2011), Київ, Голосіївський, Україна, 
03150 

 

Баланс 
станом на 01.01.2013 p. 
Форма N 1 Код за ДКУД 1801001 

 
Актив 

Код 
рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Необоротні активи    
Нематеріальні активи:    
    залишкова вартість 010 32002 33615 
    первісна вартість 011 32251 34118 
    накопичена амортизація 012 (249) (503) 
Незавершені капітальні інвестиції 020 0 0 
Основні засоби:    
    залишкова вартість 030 1535 1278 
    первісна вартість 031 3047 3387 
    знос 032 (1512) (2109) 
Довгострокові біологічні активи:    
    справедлива (залишкова) вартість 035 0 0 
    первісна вартість 036 0 0 
    накопичена амортизація 037 (0) (0) 
Довгострокові фінансові інвестиції:    
    які обліковуються за методом участі в капіталі 
інших підприємств 

040 51 51 

    інші фінансові інвестиції 045 1145 5417 
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0 
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної 
нерухомості 

055 0 0 
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Відстрочені податкові активи 060 143 143 
Гудвіл 065 0 0 
Інші необоротні активи 070 0 0 
Гудвіл при консолідації 075 0 0 
Усього за розділом I 080 34876 40504 

II. Оборотні активи    

Виробничі запаси 100 65 100 
Поточні біологічні активи 110 0 0 
Незавершене виробництво 120 0 0 
Готова продукція 130 0 0 
Товари 140 0 0 
Векселі одержані 150 0 0 
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги: 

   

    чиста реалізаційна вартість 160 180 278 
    первісна вартість 161 180 278 
    резерв сумнівних боргів 162 (0) (0) 
Дебіторська заборгованість за рахунками:    
    за виданими авансами 180 0 0 
    з нарахованих доходів 190 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 200 0 0 
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 465 419 
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0 
Грошові кошти та їх еквіваленти:    
    в національній валюті 230 81029 73728 
    у тому числі в касі 231 0 0 
    в іноземній валюті 240 724 60 
Інші оборотні активи 250 20 77 
Усього за розділом II 260 82448 74682 
III. Витрати майбутніх періодів 270 425 12 

ІV. Необоротні активи та групи вибуття 275 0 0 

Баланс 280 117814 115298 

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 
звітного 
періоду 

На кінець 
звітного 
періоду 

1 2 3 4 
I. Власний капітал    
Статутний капітал 300 32010 32010 
Пайовий капітал 310 0 0 
Додатковий вкладений капітал 320 63240 63240 
Інший додатковий капітал 330 19983 19962 
Резервний капітал 340 120 137 
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1688 -1265 
Неоплачений капітал 360 (0) (0) 
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Вилучений капітал 370 (0) (0) 
Накопичена курсова різниця 375 (0) (0) 
Усього а розділом I 380 117041 114084 
II. Забезпечення таких витрат і платежів    
ІІІ. Довгострокові зобов'язання    
Довгострокові кредити банків 440 103 86 
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0 
Відстрочені податкові зобов’язання 460 0 0 
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0 
Усього за розділом ІІІ 480 103 86 
IV. Поточні зобов'язання    
Короткострокові кредити банків 500 0 0 
Поточна заборгованість за довгостроковими 
зобов’язаннями 

510 0 0 

Векселі видані 520 0 0 
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги 

530 455 513 

Поточні зобов’язання за розрахунками:    
    з одержаних авансів 540 0 0 
    з бюджетом 550 0 110 
    з позабюджетних платежів 560 0 0 
    зі страхування 570 4 0 
    з оплати праці 580 0 0 
    з учасниками 590 0 0 
    із внутрішніх розрахунків 600 0 0 
Інші поточні зобовязання 610 211 505 
Усього за розділом IV 620 670 1128 
V. Доходи майбутніх періодів 630 0 0 
Баланс 640 117814 115298 

 
Керівник    Скляров Олександр Іванович  
 
Головний бухгалтер   Передерій Любов Михайлівна 
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Додаток Б 
 

Звіт про фінансові результати 
за 2012 рік 

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
Форма 

N 2 
Код за ДКУД 1801003 

Стаття 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За 
попередній 

період 
1 2 3 4 

Доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

010 7608 9399 

Податок на додану вартість 015 (414) (457) 
Акцизний збір 020 (0) (0) 

 025 (0) (0) 
Інші вирахування з доходу 030 (0) (0) 

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 

035 7194 8942 

Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

040 (0) (0) 

Валовий прибуток: 
   прибуток 

050 7194 8942 

   збиток 055 (0) (0) 
Інші операційні доходи 060 511 1213 

   у т.ч. дохід від первісного визнання 
біологічних активів і сільськогосподарської 

продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

061 0 0 

Адміністративні витрати 070 (24230) (17096) 
Витрати на збут 080 (0) (0) 

Інші операційні витрати 090 (872) (1321) 
   у т.ч. витрати від первісного визнання 

біологічних активів сільськогосподарської 
продукції, одержаних у наслідок 
сільськогосподарської діяльності 

091 (0) (0) 

Фінансові результати від операційної діяльності: 
   прибуток 

100 0 0 

    збиток 105 (17397) (8262) 
Доход від участі в капіталі 110 0 0 

Інші фінансові доходи 120 10189 9177 
Інші доходи(1) 130 4274 137 

Фінансові витрати 140 (0) (0) 
Втрати від участі в капіталі 150 (0) (0) 
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Інші витрати 160 (2) (262) 
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на 

монетарні статті 
165 0 0 

Фінансові результати від звичайної діяльності 
до оподаткування: 

   прибуток 
170 0 790 

    збиток 175 (2936) (0) 
    у т.ч. прибуток від припиненої діяльності 
та/або прибуток від переоцінки необоротних 

активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 

176 0 0 

    у т.ч. збиток від припиненої діяльності 
та/або збиток від переоцінки необоротних 

активів та групи вибуття у наслідок 
припинення діяльності 

177 (0) (0) 

Податок на прибуток від звичайної діяльності 180  (0) (117) 
Дохід з податку на прибуток від звичайної 

діяльності 
185  0 0 

Фінансові результати від звичайної 
діяльності: 
   прибуток 

190 0 673 

    збиток 195 (2936) (0) 
Надзвичайні: 

   доходи 
200 0 0 

    витрати 205 (0) (0) 
Податки з надзвичайного прибутку 210 (0) (0) 

Частка меншості 215 (0) (0) 
Чистий: 

   прибуток 
220 0 673 

    збиток 225 (2936) (0) 
Забезпечення матеріального заохочення 226 (0) (0) 

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Найменування показника 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За 
попередній 

період 
1 2 3 4 

Матеріальні затрати 230 159 3671 
Витрати на оплату праці 240 9777 6169 

Відрахування на соціальні заходи 250 1924 1279 
Амортизація 260 1038 475 

Інші операційни витрати 270 12203 5813 
Разом 280 25101 17407 
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III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

Назва статті 
Код 

рядка 
За звітний 

період 

За 
попередній 

період 
1 2 3 4 

Середньорічна кількість простих акцій 300 0 0 
Скоригована середньорічна кількість 

простих акцій 
310 0 0 

Чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцію (грн.) 

320 0 0 

Скоригований чистий прибуток (збиток) 
на одну просту акцію (грн.) 

330 0 0 

Дивіденди на одну просту акцію (грн.) 340 0 0 
__________ 

 (1) З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 0. 
 
 

Керівник    Скляров Олександр Іванович  
 

Головний бухгалтер   Передерій Любов Михайлівна  
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Додаток В 
КОДИ 

Дата 2013.01.01 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство 

«Фондова біржа ПФТС»  
за 

ЄДРПОУ 
21672206 

Територія 
ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за 

КОАТУУ 
8036100000 

Організаційно-правова 
форма господарювання 

Акцiонерне товариство за 
КОПФГ 

230 

Орган державного 
управління 

Не визначено за 
СПОДУ 

0 

Вид економічної 
діяльності 

Бiржовi операцiї з фондовими 
цiнностями 

за КВЕД 
67.12.0 

Середня кількість 
працівників (1) 

0 
 

 

Одиниця виміру тис.грн.  

Адреса 
Червоноармійська, б. 72, офіс 6,96 

(з 24.05.2011), Київ, 
Голосіївський, Україна, 03150 

 

 
Звіт про рух грошових коштів 

за 2012 рік 
Форма №3 код за ДКУД   1801001 

Стаття Код За звітний 
період  

За аналогічний 
період 

попереднього 
року 

1 2 3  4 
I. Рух коштів у результаті операційної 

діяльності 
Надходження від:    

 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010     7 270 010   6 987 112 
Погашення векселів одержаних 015  -    - 
Покупців і замовників авансів 020  67 275   38 979 
Повернення авансів 030    287  302 
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035    11 180 10 356 
Бюджету податку на додану вартість 040   -  -  
Повернення інших податків і зборів 
(обов’язкових 
платежів) 

045 
 56   

79 

Отримання субсидій, дотацій 050    - - 
Цільового фінансування 060    5 949 5 025 
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070    9 274 3 975 
Інші надходження 080    58 730 42 110 

Витрачання на оплату:        
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 1 825 377 )  ( 2 033 751  ) 
Авансів 095 (117 727   )  (  56 510 ) 
Повернення авансів 100 ( 160  )  ( 72  ) 
Працівникам 105 ( 1 778 843  )  ( 1 135 963  ) 
Витрат на відрядження 110 ( 10 422  )  ( 9 984  ) 
Зобов’язань з податку на додану вартість 115 ( 975 809  )  ( 991 853  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

Зобов’язань з податку на прибуток 120 (   )  (   ) 
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 825 074  )  ( 753 154  ) 
Зобов’язань з інших податків і зборів 
(обов’язкових 
платежів) 

130 
( 373 623  )  ( 340 010  ) 

Цільових внесків 140 (  444 )  ( 398  ) 
Інші витрачання 145 ( 397 382  ) ( 281 357  ) 
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150    1 117 900 1 484 886 
Рух коштів від надзвичайних подій 160      
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 1 117 900    1 484 886 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної 
діяльності 

  
    

 

Реалізація:        
фінансових інвестицій 180 17 245    13 943 
необоротних активів 190 563 970 
майнових комплексів 200 -    - 

Отримані:        
відсотки 210 -    - 
дивіденди 220  322   310 

Інші надходження 230    349 507 
Придбання:        

фінансових інвестицій 240 (  - )  ( - ) 
необоротних активів 250 (  659 032 )  ( 856 876  )  
майнових комплексів 260 (  - )  (  - )  

Інші платежі 270 (  82 780 )  ( 66 127  )  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 ( 723 333   )    ( 907 273 ) 
Рух коштів від надзвичайних подій 290 ( - ) ( - ) 
Чистий рух коштів від інвестиційної 
діяльності 

300 ( 723 333   ) ( 907 273 ) 

III. Рух коштів у результаті фінансової 
діяльності 

  
    

 

Надходження власного капіталу 310   -  - 
Отримані позики 320  2 185 991   3 880 835 
Інші надходження 330 1 122    98 
Погашення позик 340 ( 2 194 743  )  ( 4 195 964   )  
Сплачені дивіденди 350 ( 10  )  ( 15  )  
Інші платежі 360 ( 294 228  )  ( 355 495  )  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (301 868)    ( 670 541 ) 
Рух коштів від надзвичайних подій 380    - - 
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390    ( 301 868 ) ( 670 541 ) 
Чистий рух коштів за звітний період 400 92 699    ( 92 928 ) 
Залишок коштів на початок року 410 156 900    249 691 
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 92 137 
Залишок коштів на кінець року 430    249 691 156 900 

 
Керівник    Скляров Олександр Іванович  

 
Головний бухгалтер   Передерій Любов Михайлівна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток Г 
КОДИ 

Дата 2013.01.01 

Підприємство 
Публічне акціонерне товариство 

«Фондова біржа ПФТС»  
за ЄДРПОУ 

21672206 

Територія ГОЛОСIЇВСЬКИЙ за КОАТУУ 8036100000 
Організаційно-
правова форма 

господарювання 

Акцiонерне товариство 
за КОПФГ 

230 

Орган 
державного 
управління 

Не визначено 
за СПОДУ 

0 

Вид економічної 
діяльності 

Бiржовi операцiї з фондовими 
цiнностями 

за КВЕД 
67.12.0 

Одиниця виміру тис.грн.   

Адреса 
Червоноармійська, б. 72, офіс 

6,96 (з 24.05.2011), Київ, 
Голосіївський, Україна, 03150 

 

Звіт про власний капітал 
за 2012 рік 

Стаття 
Код 

рядка 

Статут
ний 

капітал 

Пайо
вий 

капіта
л 

Додат
ко-
вий 

вкла-
дений 
капіта

л 

Інш
ий 

дода
тко-
вий 
капі
тал 

Резервн
ий 

капітал 

Нерозп
о- 

ділений  
прибут

ок 

Нео
пла-
чен
ий 

капі
тал 

Вил
у-

чени
й 

капі
тал 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Залишок на 

початок року 
010 32010 0 6324

0 
199
62 

137 1265 0 0 11408
4 

Коригування:  - - - - - - - - - 
Зміна 

облікової 
політики 

020 0 0 0  
0 

0 0 0 0 0 

Виправлення 
помилок 

030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Скориговани
й залишок на 
початок року 

050 32010 0 6324
0 

199
62 

137 1265 0 0 11408
4 

Переоцінка 
активів: 

          

Дооцінка 
основних 
засобів 

060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
основних 
засобів 

070 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Дооцінка 
незавершеного 

будівництва 

080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Уцінка 
незавершеного 

будівництва 

090 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Дооцінка 
нематеріальни

х активів 

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Уцінка 
нематеріальни

х активів 

110 (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) 

Списання 
вартості 
дооцінки 

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Чистий 
прибуток 

(збиток) за 
звітний період 

130 0 0 0 0 0 3101 0 0 3101 

Розподіл 
прибутку: 

          

Виплати 
власникам 

(дивіденди) 

140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Спрямування 
прибутку до 
статутного 

капіталу 

150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Відрахування 
до резервного 

капіталу 

160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Внески 

учасників: 
          

Внески до 
капіталу 

180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Погашення 
заборгованості 

з капіталу 
190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Вилучення 
капіталу: 

          

Викуп акцій 
(часток) 

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Перепродаж 
викуплених 

акцій (часток) 
220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Анулювання 
викуплений 

акцій (часток) 
230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Вилучення 
частки в 
капіталі 

240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Зменшення 
номінальної 

250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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вартості акцій 
Інші зміни в 

капіталі: 
 

         

Списання 
невідшкодован

их збитків 
260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Безкоштовно 
отримані 
активи 

270 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Актуарний 
збиток за 

зобов’язанням
и з 

довгострокови
х пенсійних 

виплат 
працівникам 

280 0 0 0 90 0 0 0 0 90 

Разом змін в 
капіталі 

290 0 0 0 90 0 3101 0 0 3191 

Залишок на 
кінець року 

300 32010 0 
6324

0 
198
72 

137 4366 0 0 
11089

3 

 
Керівник    Скляров Олександр Іванович  

 
Головний бухгалтер       Передерій Любов Михайлівна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


