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1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 
 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення дисципліни 
 
Дисципліну «Технологія діяльності аналітиків та обліково-

аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» вивчають 
студенти V курсу денної форми навчання та VІ курсу заочної форми 
навчання спеціальності 073 «Менеджмент» спеціалізації «Управління 
фінансово-економічною безпекою». 

Метою навчальної дисципліни «Технологія діяльності аналітиків та 
обліково-аналітичне забезпечення фінансово-економічної безпеки» є 
отримання знань про використання теоретико-методичних основ 
оцінки та аналізу стану економічної безпеки підприємства для 
формування навичок розробки практичних рекомендацій щодо 
зниження ризиків підприємства та розробки антикризових заходів. 

Завданнями навчальної дисципліни є: концептуальна постановка 
завдання фінансово-економічної безпеки підприємства; формування 
системи показників, яка найбільш оптимально характеризує складові 
фінансово-економічної безпеки; виявлення стимулюючих або 
загрожуючих факторів; оцінка ризиків та ймовірності банкрутства 
підприємства; оцінка та аналіз стану економічної безпеки 
підприємства; розробка комплексу рекомендацій для зниження 
ризиків підприємства та розробки антикризових заходів. 

       
1.2. Навчально-методичні матеріали дисципліни: 

 
Під час вивчення дисципліни студентам рекомендується 

користуватись наступними літературними джерелами: 
1. Блюх М.А., Горбатюк М.І. Збірник задач з курсу «Економічний 

аналіз». – Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2002, - 232 с. 
2. Гадзевич О. І. Основи економічного аналізу і діагностики 

фінансово-господарської діяльності підприємств.- Навч. посібн. / О. І. 
Гадзевич. – К.: Кондор, 2007. – 180 с. 

3. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз. – Підручник /Г.І. Кіндрацька  
– 3-тє вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2008. – 487 с.  

4. Мельник В. М. Основи економічного аналізу: короткий 
теоретико-метедологічний курс. – Навч. посібн. – К.: Кондор, 2003. – 
128 с. 
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5. Мец В. О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів 
за даними П(с)БО). – Навч. посібн. – К.: КНЕУ, 2001. – 236 с. 

6. Мних Є.В. Економічний аналіз діяльності підприємства [Текст]: 
підручник / Є. В. Мних. – К.: Київський національний торговельно-
економічний ун-т , 2008. – 302с.  

7. Мошенський С. З. Економічний аналіз.- Підручник для студентів 
вузів. – 2-е вид., доп. і перероб. / Мошеньский С. З., Олійник О. В. – 
Житомир: Рута, 2007. – 704 с. 

8. Отенко І. П. Економічна безпека підприємства [Текст] : навч. 
посіб. / Отенко І. П., Іващенко Г. А., Воронков Д. К. / Харківський 
національний економічний університет. – Х. : ХНЕУ, 2012. – 251 с. 

9. Попович П.Я. Економічний аналіз діяльності суб’єктів 
господарювання. – Підручник. – Тернопіль: Економічна думка. 2001 – 
454 с. 

10. Тарасенко Н. В. Економічний аналіз. – Навч. посібн. для студ. вищ. 
закладів освіти / Н. В. Тарасенко. – Л.: Новий Світ,   2008. – 344 с.  
 
 

2. ЗАВДАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

ТЕМА 1. Нормативно-правове забезпечення діяльності 
підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства 

 

Основні поняття теми: 

Безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів 
особистості, суспільства й держави від внутрішніх і зовнішніх загроз. 

Відповідно до Концепції економічної безпеки України суть 
економічної безпеки країни визначається як «спроможність 
національної економіки забезпечити свій вільний незалежний 
розвиток і утримати стабільність громадянського суспільства та його 
інститутів, а також достатній оборонний потенціал країни за всіляких 
несприятливих умов і варіантів розвитку подій та здатність 
Української держави до захисту національних економічних інтересів 
від зовнішніх та внутрішніх загроз». 

Економічна безпека підприємства – це стан його захищеності, який 
забезпечується при органічному симбіозі досягнення результатів 
діяльності підприємства та формуванні його здатностей. 
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Питання до теми: 

1. Поняття фінансово-економічної безпеки підприємства. 
2. Підходи до визначення поняття «фінансово-економічна безпека 

підприємства». 

3. Концептуальні моделі фінансово-економічної безпеки 
(Американська, Європейсько-кейнсіанська, Німецька, Шведська, 
Японська ). 

4. Структура та зміст документів, що регламентують діяльність 
підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 

5. Об’єкти організації та способи  технології аналітичного 
процесу. 

6. Аналітичні номенклатури їх організація  та обробка показників 
у системі фінансово-економічної безпеки. 

7. Інформаційно-аналітичне забезпечення фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 

8. Світовий досвід забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства. 

 

Питання для дискусій: 
1. Яке визначення поняття «економічна безпека підприємства» є 

найбільш комплексним? 
2. Які елементи світового досвіду забезпечення економічної 

безпеки підприємства доцільно запровадити в Україні? 
3.  Наведіть приклади факторів, які впливають на стан економічної 

безпеки підприємства. 
 

 

ТЕМА 2. Сутність та завдання технології діяльності аналітиків з 
питань фінансово-економічної безпеки 

Основні поняття теми: 

Економічна безпека − це такий стан національної економіки, який 
дає змогу зберігати стійкість до внутрішніх та зовнішніх загроз і 
здатний задовольняти потреби особи, сім'ї, суспільства та держави. 

Фінансова безпека – це такий стан бюджетної, грошово-кредитної, 
банківської, валютної системи та фінансових ринків, який 
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характеризується збалансованістю, стійкістю до внутрішніх і 
зовнішніх негативних загроз, здатністю забезпечити ефективне 
функціонування національної економічної системи та економічне 
зростання. 

Основною метою аналітичної роботи в системі фінансово-
економічної безпеки є проведення діагностики фінансово-
господарського стану з метою мінімізації внутрішніх та зовнішніх 
загроз, а також забезпечення інформаційної безпеки та захисту 
комерційної таємниці. 

Питання до теми: 

1. Мета та завдання системи аналітичного забезпечення 
економічної безпеки підприємства. 

2. Основні функції, загальні принципи побудови та організація 
комплексної системи забезпечення фінансово-економічної безпеки 
підприємства.  

3. Технології формування  системи аналітичного забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємств. 

 

Питання для дискусій: 
1. Яка складова найважливіша при проведенні оцінки рівня 

фінансово-економічної безпеки України? 
2. У чому полягають основні відмінності при оцінюванні 

фінансово-економічної безпеки країни, регіону та підприємства? 
3. Яку складову крім економічної виділяють при оцінюванні 

фінансово-економічної безпеки регіону або галузі? 
4. Які головні елементи світового досвіду оцінювання фінансово-

економічної безпеки країни, регіону та підприємства слід перейняти 
Україні? 

 

ТЕМА 3. Техніка моніторингу та критерії оцінки результатів  
підрозділу аналітичного забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства 
 

Основні поняття теми: 

Система фінансово-економічної безпеки підприємства – це 
структурований комплекс стратегічних, тактичних та оперативних 
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заходів, спрямованих на захищеність підприємства від зовнішніх та 
внутрішніх загроз та на формування унікальних здатностей 
протистояти їм в майбутньому. 

Для визначення кількісного рівня економічної безпеки 
підприємства використовується декілька підходів: індикаторний 
(пороговий), ресурсно-функціональний, програмно-цільовий 
(комплексний), підхід на основі теорії економічних ризиків.  

Питання до теми: 

1. Визначення та оцінка стану і рівня фінансово-економічної 
безпеки підприємства. 

2. Проведення діагностики фінансово-господарського стану 
підприємства. 

3.Визначення критеріїв та індикаторів оцінки ефективності 
діяльності суб’єктів системи економічної безпеки підприємства. 

4. Організація і техніка проведення моніторингу оцінювання стану 
безпеки підприємства. 

 

Питання для дискусій: 

1. Як основні підрозділи підприємства повинні забезпечувати 
належний рівень його фінансово-економічної безпеки? 

2. Які головні функції служби економічної безпеки підприємства? 
3. Як захиститись від неправомірних дій контрагентів 

підприємства? 

 
ТЕМА 4. Сучасні технології проведення аналітичної 

роботи в галузі фінансово-економічної безпеки підприємства 

Основні поняття теми: 

Для вимірювання стану економічної безпеки підприємств 
застосовують такі методи: моніторингу основних соціально-
економічних показників і співставлення їх з граничними значеннями, 
що мають бути не менші за загальносвітові; експертної оцінки; аналізу 
й обробки сценаріїв; оптимізації; теоретико-ігрові; багатовимірного 
статистичного аналізу (кореляційний, регресійний, коінтеграційний, 
компонентний, факторний, кластерний, аналіз часових рядів та ін.); 
теорії штучних нейронних мереж.  
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При оцінюванні рівня економічної безпеки підприємства вчені 
використовують значну кількість методів та прийомів. Для 
правильності проведеної оцінки надзвичайно важливо обрати 
адекватний метод. 

 

Питання до теми: 

1. Організація аналітичної діяльності із забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємства. 

2. Методи та засоби моделювання управлінських процесів у 
системі фінансово-економічної безпеки підприємства. 

3. Запровадження передового вітчизняного  та зарубіжного досвіду 
проведення аналітичної роботи в системі економічної безпеки 
підприємства. 

 

Питання для дискусій: 

1. Якими методиками доцільно користуватись при проведенні 
оцінки ймовірності банкрутства підприємства? 

2. Особливості використання факторного, кластерного аналізу при 
оцінюванні економічної безпеки підприємства? 

3. Як повинні забезпечувати належний рівень економічної безпеки 
підприємства основні його підрозділи? 

4. Які є методи виявлення небезпек функціонування та розвитку 
підприємства? 

 
ТЕМА 5. Діагностика небезпек, загроз та ризиків 

у фінансово-економічній сфері 
 

Основні поняття теми: 

Діагностика – це певний набір методичних розробок, який дозволяє 
на ранніх стадіях виявити кризові ситуації, оцінити ступінь їх загрози 
для фінансової безпеки суб’єктів підприємництва та фактори, що їх 
спричинили. ЇЇ основна мета – своєчасно інформувати про можливі 
проблемні ділянки роботи, а також оцінювати рівень фінансової 
безпеки підприємства.  

Завдання, які поставлені перед підсистемою фінансової 
діагностики: аналіз внутрішнього і зовнішнього середовища 
підприємства; визначення кризового середовища підприємства та 
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виділення критичних ризиків; оцінка ризиків і можливості настання 
кризи; виявлення проблемних місць у роботі підприємства, 
спираючись на дані проведеного аналізу; оцінка ефективності 
діяльності підприємства; формування загальних висновків про рівень 
фінансової безпеки.  

 

Питання до теми: 

1. Визначення зовнішніх та внутрішніх ризиків та загроз у сфері 
фінансово-економічної безпеки підприємства. 

2. Аналіз ризиків та загроз економічній безпеці у всіх сферах 
діяльності підприємства. 

3. Технології, форми та методи діагностування небезпек, загроз і 
ризиків, їх оцінка та мінімізація. 

4. Проведення контролю та оцінки рівня фінансово-економічної 
безпеки на підприємстві. 

 
Питання для дискусій: 

1. Заходи загальної безпеки на підприємстві.  
2. Заходи щодо протидії внутрішнім загрозам діяльності установи, 

організації, підприємства.  
3. Заходи щодо протидії зовнішнім загрозам та ризикам діяльності 

установи, організації, підприємства.  
4. Стратегії забезпечення фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 
 

2.1. Тестові завдання до тем: 
 

1. Перелік даних, які містяться в нормах, нормативах, 
кошторисах, квотах тощо та фактично облікованих 
характеристиках господарських фактів, явищ та процесів — 
майнових об’єктів і правових суб’єктів, господарських операцій 
та результатів господарювання, які використовуються для 
оцінювання результатів господарської діяльності – це: 

А) аналітична інформація; 
Б) аналітична номенклатура; 
В) аналітична документація. 
2. Довгостроковий підхід до досягнення мети – це: 
А) стратегія; 
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Б) тактика; 
В) планування. 
3. Слід організовувати захист тільки тих об'єктів, витрати на 

захист яких менше, ніж втрати від реалізації загроз за цими 
об'єктами – це принцип: 

А) безперервності; 
Б) диференційованості; 
В) економічної доцільності. 
4. Превентивними вважаються заходи: 
А ) законного характеру; 
Б) попереджувального характеру; 
В) порівняльного характеру. 
5. Заходи, які приймаються в разі реального виникнення загроз 

або необхідності мінімізації їх негативних наслідків: 
А) реактивні;  
Б) координації; 
В) превентивні. 
6. Для функціонального аналізу фінансово-економічної безпеки 

підприємства пропонується використовувати: 
А) карту; 
Б) план; 
В) алгоритм. 
7. Цілеспрямована діяльність по збору розвідувальних 

відомостей, які можуть нанести протилежній стороні певних 
втрат, і кваліфікується законодавчими органами протилежної 
сторони як злочинна – це: 

А) розвідка; 
Б) рейдерство; 
В) шпигунство. 
8. Інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в 

цілому чи в певній формі є невідомою та не є легкодоступною для 
осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона 
належить – це: 

А) конфіденційна інформація; 
Б) комерційна інформація; 
В) комерційна таємниця. 
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9. Складання плану аналітичної роботи щодо фінансово-
економічної безпеки і контроль за його виконанням здійснює: 

А) бухгалтерія та фінансовий відділ; 
Б) планово-економічний відділ; 
В) технічний відділ. 
10. Якщо підприємство здатне вести прибуткову діяльність, 

проте рівень продуктивності праці персоналу є низьким, тоді 
рівень фінансово-економічної безпеки даного підприємства буде: 

А) низький; 
Б) задовільний; 
В) прийнятний. 
11. Оберіть правильне визначення поняття "економічна 

безпека":  
А) це стан і здатність економічної системи протистояти небезпеці 

руйнування її оргструктури і статусу, а також перешкодам у 
досягненні цілей розвитку;  

Б) це сукупність факторів виробництва, невиробничих факторів, 
фондів обігу, готової продукції, грошових коштів, які знаходяться на 
рахунках підприємства в банку в результаті реалізації продукції і 
надання різних послуг;  

В) процес систематичного збору й обробки інформації про складові 
частини та параметри процесу, спрямований на винесення оцінки, 
вироблення планів дії та прийняття рішення по даному процесу.  

12. Головна мета економічної безпеки підприємства полягає в 
тому, щоб:  

А) забезпечити розвиток підприємства за рахунок технологічного 
прогресу;  

Б) гарантувати його стабільне й максимально ефективне 
функціонування тепер та високий потенціал розвитку в майбутньому;  

В) уникнути недобросовісної конкуренції за рахунок зростання усіх 
сфер діяльності підприємства. 

13. «Економічне шпигунство; розголошення або неправомірне 
використання інформації; дискредитація на ринку; соціальні 
конфлікти навколо або всередині організації; привласнення 
товарних знаків фірми конкурентом». До якого виду відносять 
загрози, описані вище: 

А) економічні загрози;  
Б) психологічно-інформаційні загрози; 
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В) фізичні загрози. 
14. Виберіть визначення терміна "конкурентна розвідка", що є 

неправильним: 
А) збирання інформації, необхідної для компанії, її успішного 

розвитку;  
Б) збирання інформації для вивчення об'єктів поглинання та його 

прискорення;  
В) збирання інформації про ринок, бенчмаркінг, захист 

конфіденційної інформації, пошук і вивчення об'єктів для поглинання 
тощо.  

15. Вкажіть правильний варіант сутності функції планування 
системи безпеки підприємства:  

А) складання висновку (прогнозу) про майбутню подію, тенденції 
розвитку служби безпеки;  

Б) передбачає визначення цілей, завдань служби безпеки на 
майбутній період діяльності, коштів і часу на їх досягнення;  

В) полягає у встановленні постійних і тимчасових взаємин між 
усіма підрозділами служби безпеки, визначення порядку та умов її 
функціонування. 

2.2. Перелік тем для написання рефератів: 
 

1. Види, структура та зміст аналітичного документу. 
2. Інформаційно-аналітична робота як складова системи 

інформаційної безпеки бізнесу. 
3. Сутність та особливості інформаційно-аналітичної роботи. 
4. Принципи інформаційно-аналітичного забезпечення безпеки 

підприємства. 
5. Основні етапи інформаційно-аналітичної роботи. 
6. Обробка інформації у засобах масової інформації. 
7. Охарактеризуйте організацію інформаційно-аналітичного 

забезпечення фінансово-економічної безпеки в країнах ЄС. 
8. Проведіть порівняльний аналіз методів інформаційно-

аналітичної роботи в компаніях США та України.  
9. Формування інформаційної бази даних аналітичного підрозділу 

підприємства. 
10.  Творчі методи інформаційно-аналітичній роботі. 
11.  Експертні методи в інформаційно-аналітичній роботі. 
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12.  Місце конкурентної розвідки у системі безпеки бізнес. 
13.  Методи конкурентної розвідки. 
14.  Основні загрози безпеки бізнесу у сучасних умовах. 
15.  Оціночна діяльність і прогнозування в інформаційно-

аналітичної діяльності. 
16.  Роль і місце інформаційно-аналітичності діяльності в 

забезпеченні фінансово-економічної безпеки підприємства. 
17.  І нформаційно-аналітична діяльність як складова системи 

протидії рейдерській атаці. 
18.  Інформаційно-аналітична робота як засіб мінімізації загроз, 

ризиків та небезпек у діяльності підприємства. 
19.  Промислове шпигунство – відповідальність та протидія. 
20.  Завдання інформаційно-аналітичного підрозділу. 
21.  Проблемні аспекти у роботі інформаційно-аналітичного 

підрозділу. 
22.  Правове забезпечення роботи інформаційно-аналітичного 

підрозділу. 
23.  Принципи написання аналітичних документів. 
24.  Види та вимоги до підготовки аналітичних документів. 
25.  Вплив інформаційних довідок на прийняття управлінських 

рішень. 
26.  Проблеми захисту підприємницької діяльності в розвинутих 

країнах. 
27.  Організація інформаційно-аналітичного забезпечення 

фінансово-економічної безпеки. 
28.  Інформаційно-аналітична діяльність як складова системи 

протидії рейдерській атаці. 
29.  Інформаційно-аналітична робота як засіб мінімізації загроз, 

ризиків та небезпек у діяльності підприємства. 
30.  Промислове шпигунство – відповідальність та протидія. 

 
3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВОЇ РОБОТИ 

 
Для написання розрахункової роботи використовується інформація 

реально діючого підприємства. У кожній групі кожен студент обирає 
підприємство, по якому буде далі виконуватись робота самостійно, 
узгодивши це питання з викладачем, який веде практичні заняття по 
даній дисципліні.  
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Згідно даних фінансової звітності (баланс та звіт про фінансові 
результати) провести аналіз ліквідності підприємства на основі: 

1.1.  Аналіз фінансової стійкості підприємства. 
1.2.  Аналіз ефективності використання основного та оборотного 

капіталу підприємства. 
1.3.  Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства.  
1.4.Аналіз прибутку та рентабельності підприємства. 
Зробити висновки. 

 

1.1. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

 

Таблиця 1  
Аналіз обсягу, структури і динаміки майна підприємства 
 

Показники  

На початок 
періоду 

На кінець  
періоду 

Абсолютне 

відхилення 
по сумі, 
тис. грн. 

Абсолютне 

відхилення 
по 

структурі,% 
тис. 
грн. 

% до 

підсум-
ку 

тис. 
грн. 

% до 
підсум-

ку 

Майно-усього        
1. Необоротні 

активи        
1.1.Нематеріальні 

активи        

1.2.Основні засоби        

    2.Оборотні активи        
2.1.Матеріальні 
 оборотні засоби        
2.2.Дебіторська 

заборгованість        
2.3. Грошові активи 

та їх еквіваленти        

 
 
 

 
Таблиця 2  
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Аналіз обсягу, структури і динаміки капіталу підприємства 
 

Показники 

На початок 
періоду 

На кінець  
періоду Абсолютне 

відхилення по 
сумі, тис. грн. 

Абсолютне 

відхилення по 
структурі,% тис. 

грн. 

% до 
підсум-

ку 

тис. 
грн. 

% до 
підсум-

ку 
Капітал  
підприємства        
1. Власний 
капітал        

2. Зобов’язання        
2.1.Довгострокові 
зобов’язання        
2.2. Поточні 
зобов’язання       
2.3.Кредиторська 
заборгованість        

 
 

Таблиця 3 
Аналіз фінансової стійкості підприємства 

 

Показники 
На 

початок 
періоду 

На 
кінець 

періоду 

Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення,% 

Коефіцієнт автономії      
Коефіцієнт 

фінансування      
Коефіцієнт 

довгострокової 
фінансової незалежності      

Коефіцієнт 
співвідношення довго та 
короткострокової 
заборгованості      

 
1.2. Аналіз ефективності використання основного та 

оборотного капіталу підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Таблиця 4 
Аналіз ефективності використання основного капіталу 

підприємства 

Показники 
На 

початок 
періоду 

На 
кінець 

періоду 

Абсолютне 
відхилення 

Відносне 
відхилення,

% 
Коефіцієнт зносу основних 
засобів      
Коефіцієнт придатності основних 
засобів      
Коефіцієнт амортизації 
нематеріальних активів      
Коефіцієнт придатності 
нематеріальних активів      
Загальний коефіцієнт 
нагромадження амортизації      

Загальний коефіцієнт придатності 
операційних необоротних активів      

 

Таблиця 5  
Аналіз обсягу, структури і динаміки оборотного капіталу 

підприємства 
Показники  На початок 

періоду 
На кінець   
періоду Абсолютне 

відхилення 
по суммі, 
тис. грн. 

Абсолютне 

відхилення 
по 

структурі,% 
тис. 
грн. 

% до 
підсум-

ку 

тис. 
грн. 

% 
до 
підсум 
-ку 

Запаси:        

Виробничі  
запаси  

      

Незавершене 
виробництво  

      

Готова 
продукція  

      

Товари  
 

      

продовження таблиці 5 
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Векселі  
одержані  

      

Дебіторська 
заборгованість  
за товари, роботи,  
послуги  

      

Дебіторська 
заборгованість за 
розрахунками:  

      

з бюджетом        

за виданими 
авансами  

      

Інша поточна  
дебіторська 
заборгованість  

      

Поточні фінансові 
інвестиції  

      

Грошові кошти  
та їх еквіваленти:  

      

в національній 
валюті  

      

в іноземній 
валюті  

      

Інші оборотні 
активи  

      

Усього  
оборотних 
активів  

      

 

Таблиця 6 
 

Аналіз дебіторської заборгованості підприємства 
 

Показники На 
початок 
періоду 

На кінець 
періоду 

Відхилення 

тис. 
грн. 

% тис. 
грн. 

% по 
сумі 

по 
структурі 

Дебіторська заборгованість:        

продовження таблиці 6 
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за товари, роботи, послуги        

за розрахунками з 
бюджетом  

      

за виданими авансами        

інша поточна дебіторська 
заборгованість  

      

Усього дебіторської 
заборгованості  

      

 
1.3. Аналіз ліквідност та платоспроможності підприємства 

Таблиця 7  
Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 

 

Показники 
На 

початок 
періоду 

На 
кінець 

періоду 

Абсолютне 
відхилення 

Коефіцієнт абсолютної ліквідності     

Проміжний коефіцієнт ліквідності     

Загальний коефіцієнт ліквідності     

 

1.4. Аналіз прибутку та рентабельності підприємства 

 
Таблиця 8  

Динаміка фінансових результатів діяльності підприємства 
 

Показники  
За 

попередній 
період 

За 
звітний 
період 

Абсолютне 
відхилення, 

тис.грн. 

Відносне 
відхилення,% 

Валовий прибуток      
Прибуток від операційної 

діяльності      

Чистий прибуток      

 
Таблиця 9  

 
Аналіз рентабельності підприємства 
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Показники 
За 

попередній 
період 

За 
звітний 
період 

Абсолютне 
відхилення  

Рентабельність активів  
   

Рентабельність оборотних активів  
   

Рентабельність власного капіталу  
   

Рентабельність реалізації продукції  
   

 
Таблиця 10  

 
Факторний аналіз зміни рентабельності підприємства 
 

Показники За попередній 
період 

За звітний 
період 

Відхилення 
абсолютне 

Дохів (виручка) від реалізації 
продукції     

Фінансові результати від 
операційної діяльності     

Рентабельність реалізації продукції     
Зміна рентабельності за рахунок 

зміни доходу     
Зміна рентабельності за рахунок 

зміни прибутку    

 Загальна зміна рентабельності     
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