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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

1. Зміст і завдання фінансового аналізу. 

2. Аналіз відносних показників фінансової стійкості суб’єктів господарювання. 

3. Відобразити у вигляді формули взаємозв’язок факторів впливу на коефіцієнт обіговості 

дебіторської заборгованості. Фактори впливу та їх умовні позначення визначити самостійно. 

4. Виконати аналітичні розрахунки по аналізу платоспроможності господарства, якщо відомо, тис. 

грн.: 
Показники  Базисний рік Звітний рік 

Актив  х х 

Необоротні активи 4781 5132 

Оборотні активи: х х 

  виробничі запаси 2305 2473 

  грошові кошти 46 52 

  фінансові вкладення 165 280 

  дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 451 507 

Пасив х х 

Власний капітал 6887 7610 

Довгострокові зобов’язання 64 57 

Поточні зобов’язання 797 777 

Валюта балансу 7748 8444 
 

Зробити висновки і пропозиції, назвати можливі шляхи і резерви 

поліпшення економічних показників. 

5. Згрупувати активи підприємства залежно від ступеня ліквідності, пасиви — 

за ступенем зростання термінів погашення і дати оцінку ліквідності балансу 

(використовувати дані таблиці попереднього завдання). 
Примітка: 

Групи активів за ступенем ліквідності: 

А1 — найбільш ліквідні активи; 

А2 — швидкореалізовувані активи; 

А3 — повільнореалізовувані активи; 

А4 — важкореалізовувані активи. 

Групи пасивів за ступенем зростання строків погашення: 

П1 — найбільш строкові зобов’язання; 

П2 — короткострокові пасиви; 

П3 — довгострокові пасиви; 

П4 — постійні пасиви 

Баланс є абсолютно ліквідним, якщо: 

А1  П1   А2  П2   А3  П3   А4  П4 . 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 

ТЕСТ 1. Фінансовий cтан підприємства характеризується... 

1. Сукупністю виробничо-господарських факторів. 

2. Системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів. 

3. Системою показників, що відображають наявність і формування 

фінансових ресурсів. 



4. Системою показників, що відображають наявність, розміщення й 

викристання фінансових ресурсів. 

5. Формування та використання фінансових ресурсів. 

ТЕСТ 2. Фінансовий стан підприємства залежить від... 

1. Фінансової політики підприємства. 

2. Випуску продукції. 

3. Реалізації продукції. 

4. Результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської 

діяльності підприємства. 

5. Ефективності використання фінансових ресурсів. 

ТЕСТ 3. Основними завданнями аналізу фінансового стану є... 

1. Дослідження результатів господарської діяльності підприємства. 

2. Аналіз бухгалтерської звітності. 

3. Оцінка ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, 

прибутковості та ефективності використання майна підприємства. 

4. Планування фінансової діяльності підприємства. 

5. Дослідження фінансових ресурсів. 

ТЕСТ 4. Фінансовий аналіз є складовою частиною… 

1. Аналізу господарської діяльності підприємства. 

2. Аналізу фінансової діяльності підприємства. 

3. Аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства. 

4. Аналізу виробничого обліку. 

5. Аналізу бухгалтерської звітності. 

ТЕСТ 5. Зовнішній фінансовий аналіз має такі особливості: 

1. Орієнтація на публічну звітність підприємства та максимальна 

відкритість результатів аналізу. 

2. Різноманітність цілей і інтересів суб’єктів аналізу та множинність 

об’єктів-користувачів. 

3. Орієнтація на зовнішніх користувачів. 

4. Здійснення аналізу зовнішніми аналітиками. 

5. Зовнішній предмет дослідження. 

ТЕСТ 6. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є: 

1. Аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами. 

2. Аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками. 

3. Аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової 

стійкості підприємства. 

4. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності використання 

майна та капіталу. 



5. Економічна діагностика фінансового стану підприємства. 

ТЕСТ 7. Основним змістом внутрішнього (традиційного) фінансового аналізу 

є: 

1. Аналіз динаміки прибутку, рентабельності, самоокупності та 

кредитоспроможності підприємства. 

2. Оцінка використання майна, капіталу, власних фінансових ресурсів. 

3. Аналіз ліквідності балансу та платоспроможності підприємства. 

4. Аналіз питань, визначених внутрішніми користувачами. 

5. Аналіз питань, визначених внутрішніми аналітиками. 

ТЕСТ 8. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства — це… 

1. Аналіз відносних показників. 

2. Факторний аналіз. 

3. Аналіз платоспроможності. 

4. Аналіз кредитоспроможності. 

5. Порівняльний аналіз. 

ТЕСТ 9. Предметом фінансового аналізу підприємства є… 

1. Майно та капітал підприємства. 

2. Основні та оборотні кошти підприємства. 

3. Прибуток та цінні папери підприємства. 

4. Фінансові ресурси підприємства, їх формування та використання. 

5. Фінанси підприємства. 

ТЕСТ 10. Методи фінансового аналізу — це… 

1. Комплекс науково-методичних інструментів та принципів дослідження 

фінансового стану підприємства. 

2. Статистичні методи. 

3. Математичні методи. 

4. Формалізовані методи. 

5. Неформалізовані методи. 

ТЕСТ 11. До неформалізованих методів фінансового аналізу належать: 

1. Метод арифметичних різниць. 

2. Балансовий метод. 

3. Метод відносних чисел. 

4. Метод побудови системи показників. 

5. Метод побудови системи аналітичних таблиць. 

ТЕСТ 12. До формалізовних методів фінансового аналізу належать: 

1. Метод ланцюговних підстановок. 



2. Метод відсоткових чисел. 

3. Психологічні методи. 

4. Морфологічні методи. 

5. Метод експертних оцінок. 

ТЕСТ 13. До моделей фінансового аналізу належать… 

1. Кореляційна. 

2. Дескриптивна. 

3. Індексна. 

4. Предикативна. 

5. Нормативна. 

ТЕСТ 14. Які показники відносять до групи показників ліквідності та 

платоспроможності? 

1. Маневреність власних оборотних коштів. 

2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу. 

3. Частка виробничих запасів у активах. 

4. Заборгованість кредиторам. 

5. Коефіцієнт покриття запасів. 

ТЕСТ 15. Як саме визначається коефіцієнт співвідношення позикових та 

власних коштів? 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5.  

ТЕСТ 16. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для 

погашення боргів? 

1. Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів. 

2. Індекс ліквідності. 

3. Показник заборгованості акціонерам. 

ТЕС 17. До якої групи показників належить показник маневреності власного 

капіталу? 

1. Прибутковості. 

2. Фінансової стійкості. 

3. Ліквідності. 



4. Майнового стану. 

5. Ділової активності підприємства. 

ТЕСТ 18. Які показники характеризують майновий стан підприємства? 

1. Коефіцієнт зносу основних засобів. 

2. Головний показник прибутковості. 

3. Коефіцієнт покриття запасів. 

4. Коефіцієнт критичної оцінки. 

5. Сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства. 

ТЕСТ 19. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення: 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

ТЕСТ 20. Що таке фінансовий стан підприємства? 

1. Система показників, що відображають наявність, розміщення й 

використання фінансових ресурсів. 

2. Система показників, що відображають ліквідність та платоспроможність 

підприємства. 

3. Система показників, які характеризують фінансову стійкість підпри-

ємства. 

ТЕСТ 21. Що таке кризовий фінансовий стан підприємства? 

1. Коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів 

та довгостроковими позиковими джерелами. 

2. Коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування. 

3. Коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел 

формування запасів і витрат. 

 

 


