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Викладач дисципліни 
 

 

Анотація дисципліни 
Предмет навчальної дисципліни: сукупність теоретичних, методичних 

та організаційних аспектів фінансового аналізу діяльності підприємств.  Мета 
навчальної дисципліни: сформувати у студентів знання та вміння проводити 
фінансовий аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, визначити 
напрями поліпшення фінансового стану та фінансових результатів діяльності.  
Основні завдання 

 вивчення організаційних форм фінансового аналізу і використання 
його інформації в управлінні підприємствами;  

 вивчення методики та організації внутрішнього і зовнішнього 
фінансового аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, 
грошових коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу підприємства. 

 
Вивчення дисципліни ґрунтується на знаннях фінансового обліку,  

управлінського обліку, аналізу господарської діяльності. Вимоги до знань і 
умінь 

а) знати: 

 теоретичні основи фінансового аналізу та його інформаційну базу; 

 порядок проведення зовнішнього та внутрішнього фінансового аналізу 
на підприємстві; 

 методику проведення фінансового аналізу підприємницької діяльності. 
б) уміти: 

 виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із загальної 
оцінки фінансового стану підприємства за даними балансу; 

 досліджувати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, 
грошові кошти і грошові потоки підприємства за обліковими та звітними даними; 
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 визначати й аналізувати показники ефективності використання ресурсів 
та капіталу підприємства під час внутрішнього та зовнішнього фінансового 
аналізу; 

 оцінювати дію фінансового левериджу; 

 оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і 
кредитоспроможність підприємства; 

 визначати напрями поліпшення платоспроможності, запобігання 
банкрутству підприємств, зниження фінансового ризику підприємницької 
діяльності; 

 прогнозувати фінансовий стан підприємства. 
 Опанування навчальною дисципліною повинно забезпечувати 
необхідний рівень компетенцій:  

 Вміння відтворювати знання, передбачені даною програмою 

 Вміння використовувати знання в практичній діяльності при розв’язанні типових 
завдань і виробничих ситуацій 

 Здійснювати евристичний пошук і використовувати знання для розв’язання 
нестандартних завдань та проблемних ситуацій 
 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
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показників  
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу 

Сутність фінансового аналізу, його становлення і розвиток. Завдання 
аналізу, що підпорядковуються його меті. Предмет, об'єкти та суб'єкти 
фінансового аналізу. 

Види фінансового аналізу в розрізі класифікаційних ознак. Зовнішній та 
внутрішній фінансовий аналіз. Напрямки фінансового аналізу: оцінка поточного 
та перспективного фінансового стану підприємства, темпів розвитку з позиції 
його фінансового забезпечення; виявлення додаткових джерел коштів і оцінка 
можливості їхньої мобілізації; прогнозування стану підприємства на ринку 
капіталів.  

Користувачі результатів фінансового аналізу. 
Методи та прийоми фінансового аналізу. Класифікація методів 

фінансового аналізу.   
Організація фінансового аналізу та його методичне забезпечення. 

Інформаційна база фінансового аналізу: планова, обліково-звітна та позаоблікова 
інформація. 

Система аналітичних показників, які використовують у фінансовому 
аналізі для комплексної оцінки діяльності підприємства. 

 
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 

Основні напрямки аналізу фінансового стану підприємства. 
Бухгалтерський баланс як найважливіша форма фінансової звітності, що 
відображає стан засобів підприємства та джерел їхнього фінансування у грошовій 
оцінці, кінцевий результат виробничо-господарської діяльності підприємства на 
визначену дату.  

Характеристика балансу. «Читання балансу» як початковий етап оцінки 
фінансового стану підприємства. Горизонтальний та вертикальний аналіз. 

Поняття активів, капіталу, зобов'язань та валюти балансу. Загальний капітал 
(майно) як підсумок балансу, що показує загальну суму коштів, якими володіє 
підприємство (актив), та їхні джерела (пасив). 

Основний та оборотний капітал. Перманентний (постійний) та змінний 
капітал. Власний та позичковий капітал. Аналіз майна підприємства (активів 
балансу): аналіз складу і структури загального капіталу; аналіз основного капіталу; 
аналіз оборотного капіталу; аналіз дебіторської заборгованості. 

Аналіз джерел формування майна підприємства (пасивів балансу): аналіз 
джерел власних коштів; аналіз джерел позичкових коштів; аналіз кредиторської 
заборгованості. 

 
Тема 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Фінансовий зміст фінансової стійкості підприємства: мета та завдання 
аналізу. Фінансова стійкість як відображення певного стану фінансових ресурсів, 
за якого підприємство, вільно маневруючи грошовими коштами, здатне шляхом 
ефективного їхнього використання забезпечити безперервний процес 
виробництва і реалізації продукції, а також зменшити витрати для його 
розширення та оновлення. 

Види фінансової стійкості. Функції фінансової стійкості. 
Визначення меж фінансової стійкості підприємства. Визначення 

абсолютних показників фінансової стійкості та їхній аналіз (наявність власних 
оборотних коштів). 
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Типи фінансової стійкості: абсолютна стійкість фінансового стану 
підприємства; нормальна стійкість фінансового стану; нестійкий (передкризовий) 
фінансовий стан; кризова фінансова стійкість (підприємство на межі банкрутства). 

Аналіз відносних показників фінансової стійкості: коефіцієнта незалежності 
(автономії); коефіцієнта фінансової залежності (структури капіталу); стабільності 
структури оборотних коштів; коефіцієнта довгострокового залучення коштів; 
коефіцієнта маневрування власного капіталу; коефіцієнта нагромадження 
амортизації; коефіцієнта реальної вартості основних засобів; коефіцієнта 
фінансового ризику (плече фінансового важеля). 

Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства. 
Показники, які характеризують запас фінансової стійкості: маржинальний дохід; 
поріг рентабельності; зона фінансової стійкості тощо. 

 
Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 

Фінансовий зміст ліквідності та платоспроможності підприємства: мета та 
завдання аналізу. 

Платоспроможність як здатність підприємства наявними грошовими 
коштами своєчасно здійснювати платежі за своїми строковими зобов'язаннями. 
Поточна і перспективна платоспроможність. Склад платіжних активів (ресурсів) 
та строкових зобов'язань. 

Ліквідність як здатність цінностей легко перетворюватися в гроші, тобто 
абсолютно ліквідні засоби. Розгляд ліквідності у двох аспектах: як часу, 
необхідного для продажу активу; як суми, одержаної від продажу активу. 

Класифікація активів підприємства залежно від ступеня ліквідності: 
найбільш ліквідні активи (А1), їхній зміст і аналіз; активи, що швидко 
реалізуються (А2), їхній зміст і аналіз; активи, що повільно реалізуються (А3), 
їхній зміст і аналіз; активи, що важко реалізуються (А4), їхній склад і зміст. 

Групування пасиву балансу за ступенем зростання термінів погашення 
зобов'язань: найбільш строкові зобов'язання (ПІ), їхній склад і аналіз; 
короткострокові пасиви (П2), їхній зміст і аналіз; довгострокові пасиви (ПЗ), їхній 
склад і зміст; постійні пасиви (П4), їхній склад і зміст. 

Аналіз ліквідності балансу як можливості підприємства обернути свої 
активи в наявні кошти і погасити свої платіжні зобов'язання; як ступеня покриття 
зобов'язань підприємства його активами, термін перетворення яких у гроші 
відповідає терміну погашення зобов'язань. 

Аналіз показників ліквідності. Методика розрахунку та аналіз коефіцієнта 
абсолютної ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення коефіцієнта 
проміжної (швидкої) ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення 
загального коефіцієнта ліквідності (коефіцієнта покриття). Методика аналізу 
поточної та перспективної платоспроможності. 

Порядок складання балансу платоспроможності і його вплив на 
характеристику фінансового стану. 

 
Тема 5. Аналіз грошових потоків 

Фінансовий зміст грошового потоку підприємства: мета та завдання аналізу. 
Роль аналізу грошових потоків при визначенні можливостей внутрішнього 
фінансування. Зв'язок наявності грошових коштів з прибутком і рухом оборотного 
капіталу. Попередній, послідовний (ретроспективний) і перспективний 
(прогнозний) аналізи грошових потоків. 

Аналіз руху грошових коштів прямим методом. Основні канали 
надходження грошових коштів і платежів за видами діяльності підприємства 
(операційна, інвестиційна, фінансова); джерела інформації при використанні 
прямого методу. 
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Аналіз руху грошових коштів непрямим методом. Сутність і особливості 
методики аналізу грошових потоків непрямим методом. 

Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів. 
Методика розрахунку необхідної фінансової потреби.  
Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки. 

 
Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу 

Фінансовий зміст капіталу підприємства: мета та завдання аналізу. 
Показники ефективності та інтенсивності використання капіталу. 

Поняття прибутковості та взаємозв'язок показників віддачі капіталу й 
оборотності капіталу. Рентабельність продажу і коефіцієнт оборотності капіталу. 
Факторний аналіз рентабельності капіталу. 

Аналіз оборотності капіталу. Показники швидкості оборотності капіталу 
(коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту). Аналіз тривалості обігу 
капіталу. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних 
активах. Шляхи прискорення оборотності, фінансовий ефект у результаті 
прискорення оборотності. 

Методика розрахунку суми коштів, вивільнених з обігу у зв'язку з 
прискоренням оборотності, або суми додатково залучених коштів в обіг за умови 
уповільнення оборотності капіталу. 

Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті 
прискорення оборотності капіталу або суми недоотримання прибутку у зв'язку з 
уповільненням оборотності. 

Оцінка вартості капіталу підприємства. Середньозважена вартість 
капіталу. 

Ефект фінансового важеля. Методика розрахунку показників для оцінки 
ефективності використання позичкового капіталу. Сутність ефекту фінансового 
важеля. Методика розрахунку та факторний аналіз ефекту фінансового важеля. 

 
Тема  7.  Аналіз  ділової активності підприємства 

Фінансовий зміст понять ділової та ринкової активності підприємства: мета 
та завдання аналізу. 

Сутність ділової активності підприємства та показники, що її 
характеризують (коефіцієнти загальної оборотності капіталу, оборотності 
мобільних активів, оборотності матеріальних оборотних активів, оборотності 
готової продукції, оборотності дебіторської та кредиторської заборгованості; 
середній термін обороту дебіторської та кредиторської заборгованості, 
фондовіддача основних засобів та інших необоротних активів; коефіцієнт 
оборотності власного капіталу тощо). 

Послідовність аналізу основних показників ділової активності 
підприємства. Вплив оборотності активів на показники ефективності діяльності 
підприємства. 

Сутність ринкової активності підприємства та показники, що її 
характеризують. Методика розрахунку показників ринкової активності та їх аналіз. 
Оцінка тривалості фінансового циклу підприємства.   

 
Тема  8.  Аналіз  інвестиційної привабливості  підприємства 

Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання аналізу інвестиційної 
діяльності підприємства. 

  Поняття інвестиційного проекту, його види. Організація та методика 
аналізу інвестиційних проектів. Методика розрахунку показників ефективності 
реальних та фінансових інвестицій. Прогнозування ефективності інвестиційної 
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діяльності підприємства. Методика порівняльного аналізу альтернативних 
інвестиційних проектів. Оцінка фінансових інвестицій. 

 
Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

Фінансовий зміст поняття кредитоспроможності підприємства: мета та 
завдання аналізу. Кредитоспроможність позичальника як наявність передумов 
для отримання кредиту і здатність повністю та в строк розрахуватися за своїми 
борговими зобов'язаннями. 

Основні завдання оцінки кредитоспроможності: вивчення фінансового 
стану; попередження втрат кредитних ресурсів унаслідок неефективної роботи 
позичальника; стимулювання суб'єктів господарювання для підвищення 
ефективності їхньої роботи. 

Аналіз кредитоспроможності підприємства. Практика вітчизняних 
банків оцінки кредитоспроможності клієнта. Досвід зарубіжних комерційних 
банків   оцінки кредитоспроможності позичальника. 

Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при 
кредитних операціях. 

 
Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства 

Фінансовий зміст поняття прогнозування фінансового стану підприємства: 
мета та завдання аналізу. Сутність короткострокового прогнозу фінансового стану. 

Організаційно-інформаційна модель короткострокового прогнозу 
фінансового стану в умовах невизначеності. Складання короткострокового 
прогнозу фінансового стану. Моделі динамічного прогнозування фінансових 
показників. Прогнозування фінансового стану за грошовими коштами як 
найбільш ліквідної частини активів. Прогноз обсягу реалізації як найважливішої 
бази прогнозу грошових коштів. Прогноз отримання дебіторської заборгованості. 
Розрахунок надходження грошових коштів за реалізовану продукцію. Прогноз 
витрат. Розрахунок вартості придбаних матеріалів. Прогноз необхідних грошових 
коштів для оплати придбаних матеріалів. Узагальнений прогноз грошових коштів 
на основі складеної інформації про залишки грошових коштів, їхнє отримання і 
платежі. 

Способи прогнозування показників базових форм фінансової звітності для 
короткострокового прогнозу фінансового стану підприємства. 

 
Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та 

запобігання їх банкрутству 
Фінансовий зміст неплатоспроможного підприємства: мета та завдання 

аналізу. Методика проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського 
стану неплатоспроможних підприємств (аналіз фінансового стану та аналіз 
виробничо-господарської діяльності). 

Поняття банкрутства підприємства. Ознаки банкрутства підприємства. 
Система показників-індикаторів загрози банкрутства. 

Умови прийняття рішення про визнання структури балансу задовільною 
(незадовільною), а підприємства - платоспроможним (неплатоспроможним). 

Методи та моделі діагностики ймовірності банкрутства. Експертні методи. 
Економіко-математичні методи. Штучні інтелектуальні системи. Методи оцінки 
фінансового стану. 

Дискримінантний аналіз: однофакторний та багатофакторний аналіз. 
Аналітична оцінка переваг та недоліків моделей ймовірності банкрутства 
підприємства. 

Шляхи фінансового оздоровлення суб'єктів господарювання. 
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Тема 12. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 
Сутність понять «прибуток» і «рентабельність» та їх значення для оцінки 
результатів діяльності підприємства. 

Показники прибутку та рентабельності у фінансовому аналізі. Аналіз 
динаміки фінансових результатів підприємства. Оцінка показників 
рентабельності.  

Факторний аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 
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Тема 2 Загальна оцінка фінансового стану 

підприємства 

10 4 2 4 

Тема 3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 10 4 2 4 

Тема 4 Аналіз платоспроможності та ліквідності 

підприємства 

8 4 2 4 

Тема 5 Аналіз грошових потоків 10 2 4 6 

Тема 6 Аналіз ефективності використання 

капіталу 

10 4 2 6 

Тема 7 Аналіз ділової активності підприємства 10 2 2 4 

Тема 8 Аналіз інвестиційної привабливості 

підприємства 

10 4 2 4 

Тема 9 Аналіз кредитоспроможності 

підприємства 

10 2 2 6 

Тема 10 Короткостроковий прогноз фінансового 

стану підприємства 

10 4 2 4 

Тема 11 Аналіз фінансового стану 

неплатоспроможних підприємств та 

запобігання їх банкрутству 

10 4 4 4 

Тема 12 Аналіз прибутковості та рентабельності 

підприємства 

10 4 2  4 

Разом годин 150 40 28 52 20 30 
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Тематичний план практичних занять 

 
№ 

заняття 
Тема заняття  

К-сть 

годин 

1. Теоретичні основи фінансового аналізу 2 

2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 4 

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства 4 

4. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства 4 

5. Аналіз грошових потоків 6 

6. Аналіз ефективності використання капіталу 6 

7. Аналіз ділової активності підприємства 4 

8. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства 4 

9. Аналіз кредитоспроможності підприємства 6 

10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства 4 

11. 
Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та запобігання 

їх банкрутству 

4 

12. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 4 

Разом годин 28 

 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  

 
Тема 1. Зміст, предмет, завдання фінансового аналізу. 
Метод фінансового аналізу, його елементи. Системний підхід в аналітичній 

роботі. Методика комплексного аналізу, його послідовність. 
Сутність факторного аналізу. Детермінований і стохастичний факторний 

аналіз. Факторні моделі детермінованого аналізу. Перетворення кратних моделей: 
подовження, формальне розкладання, розширення і скорочення. 

Способи обробки фінансової інформації: спосіб порівняння; 
прийоми нейтралізації цінового фактора, фактора обсягу виробництва, 

фактора структури і фактора якості; приведення показників до порівнянного 
вигляду; використання відносних і середніх вели чин; способи групування і 
вибірки інформації; балансовий і сальдовий спосіб; графічний спосіб; способи 
табличного відображення аналітичних даних. 

Способи вимірювання впливу факторів у детермінованому аналізі: метод 
елімінування (ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць); 
індексний метод; інтегральний спосіб. 

Економіко-математичні методи і моделі, які застосовуються в фінансовому 
аналізі, їх класифікація. Особливості їх використання в фінансовому аналізі. 

Поняття стохастичного зв'язку і завдання кореляційного аналізу. 
Використання способів парної кореляції для вивчення стохастичних залежностей. 

Методика функціонально-вартісного аналізу. 
 
Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 
Зміст і поняття інформації. Інформація як важливий ресурс сучасної 

ринкової економіки. 
Класифікація джерел даних, їх характеристика (правова, планово-

нормативна, облікова, позаоблікова інформація). Вимоги до інформації, 
відображені у системі обліку і звітності, що діє на підприємстві. Наближення форм 
звітності до міжнародних стандартів. 
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Принципи створення раціонального потоку інформації. 
Перевірка достовірності джерел інформації: перевірка за зовнішніми 

ознаками (за формою); за змістом; перевірка взаємної узгодженості показників 
звітності; використання таблиць ув'язок. 

Документальне оформлення результатів аналізу. 
Об'єктивна необхідність автоматизації фінансового аналізу. Використання 

автоматизованого робочого місця спеціаліста-аналітика. Основи організації 
комп'ютерного аналізу. 

 
Тема 3. Організація та етапи фінансового аналізу 
Загальні методологічні принципи організації фінансового аналізу. 

Формування системи загальних аналітичних завдань (стратегічних і тактичних) 
для конкретного господарюючого суб'єкта. 

Технологія аналітичного процесу. Споживачі результатів аналізу. Розподіл 
обов'язків між керуючими відділами та тематикою аналізу. Регламентація 
відповідальності за проведення періодичних і цільових аналізів господарської 
діяльності. 

Формування управлінських рішень за результатами аналізу і контроль за їх 
реалізацією. 

 
Тема 4. Аналіз маркетингової діяльності підприємства, 

виробництва реалізації продукції 
Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності. Фактори, що 

формують попит. Еластичність попиту і доходи споживачів. 
Аналіз динаміки ринків збуту та їх прибутковості. Аналіз стану товарів на 

ринках збуту. 
Одиничні, групові, інтегральні показники конкурентоспроможності, 

методика їх аналізу. 
Організаційно-інформаційна модель і послідовність проведення анатзу 

виробництва продукції, робіт, послуг. Система показників, інформаційна база 
аналізу. 

(Аналіз обсягу виробництва продукції (надання послуг) в натуральному і 
вартісному виразі. Загальний і факторний аналіз динаміки обсягу випуску 
продукції. 

Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Розрахунок впливу зміни 
структурних зрушень в асортименті виготовленої продукції на кінцеві фінансові 
результати діяльності підприємства. 

Аналіз якості продукції, робіт, послуг. Показники якості і методика їх 
аналізу. Аналіз виробничого браку на підприємстві. 

Аналіз комплектності і ритмічності роботи підприємства. Методика 
розрахунку впливу факторів на обсяг виробництва і реалізації продукції, робіт, 
послуг. Порядок визначення й узагальнення величини резервів збільшення 
випуску і реалізації продукції. 

 
Тема 5. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінка 

ефективності використання ресурсів 
Організаційно інформаційна модель аналізу виробничих ресурсів та 

організаційно-технічного рівня (ОТР) підприємства. 
Характеристика виробничих ресурсів і ОТР підприємства. Система 

показників, методи аналізу й узагальнення його результатів.  
Аналіз стану трудових ресурсів і забезпеченості підприємства трудовими 

ресурсами. Джерела інформації. Оцінка кваліфікаційного рівня персоналу і змін у 
його складі за віком, стажем роботи, освітою. Вивчення динаміки показників і 
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причин плинності кадрів. Аналіз використання робочого часу. Аналіз 
продуктивності праці. Аналіз резервів зростання продуктивності праці і коштів на 
її оплату-аналіз трудомісткості продукції та визначення резервів її зниження. 

Визначення резервів зростання продуктивності праці і збільшення обсягів 
випуску продукції за рахунок ефективнішого використання трудових ресурсів. 

Аналіз показників складу, структури і технічного рівня основних фондів. 
Джерела інформації. 

Аналіз стану забезпечення підприємства виробничим обладнанням та 
іншими видами основних фондів. Оцінка динаміки оновлення і модернізації 
основних фондів. 

Оцінка інвестиційної політики підприємства за результатами роботи центру 
інвестицій. 

Аналіз ефективності використання основних фондів. Класифікація 
показників використання основних фондів. Загальний і факторний аналіз 
фондовіддачі. 

Аналіз ефективності використання і освоєння виробничих потужностей і 
обладнання. 

Методика визначення і розрахунку резервів збільшення обсягів випуску 
продукції. 

Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та 
ефективності їх використання. Аналіз потреби підприємства в матеріальних 
ресурсах і рівня виробничих запасів. Аналіз показників використання 
матеріальних ресурсів і оцінка динаміки матеріаломісткості продукції. Аналіз 
факторів зміни і виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції та 
підвищення ефективності виробництва. 

Узагальнення результатів аналізу ОТР підприємства. Загальна схема 
аналізу і показники ОТР. Визначення місцезнаходження підприємства за його 
ОТР у системі товаровиробників України та інших країн. 

 
Тема 6. Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 
Організаційно-інформаційна модель аналізу витрат на виробництво і 

реалізацію продукції. Джерела даних для аналізу. Законодавча регламентація 
формування собівартості. 

Методика аналізу витрат на підприємстві за елементами витрат і стаггями 
калькуляції залежно від відношення витрат до зміни обсягів виробництва і 
реалізації продукції (умовно-постійні і змінні витрати). Аналіз взаємозв'язку - 
витрати — обсяг - прибуток'. Аналіз витрат за результатами роботи центрів 
відповідальності. 

Аналіз витрат на 1 грн. товарної продукції. Аналіз собівартості продукції за 
статтями витрат. Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих трудових 
витрат. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію 
устаткування; загальновиробничих; загальногосподарських; поза-виробничих 
витрат. 

Аналіз собівартості окремих виробів. 
Діагностика резервів зниження собівартості продукції. 
 
Тема 7. Особливості фінансового аналізу в комерційних 

структурах 
Особливості фінансового аналізу торговельних підприємств. Аналіз обсягу, 

динаміки і структури роздрібного товарообігу. Аналіз швидкості роздрібного 
товарообігу. 

 
Тема 8. Аналіз фінансових результатів роботи підприємства 
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Значення, завдання, об'єкти, джерела інформації та основні етапи аналізу 
фінансових результатів роботи підприємства. Відповідність аналізу сучасній 
класифікації доходів: від звичайної і надзвичайної діяльності; від операційної 
(основної та іншої), інвестиційної фінансової діяльності згідно з результатами 
роботи центрів відповідальності (центрів витрат, центру інвестицій, центру 
доходів, центру прибутку). 

Методика проведення факторного аналізу фінансового результату від 
реалізації продукції.  

Методика проведення аналізу фінансового результату від іншої реалізації. 
Аналіз резервів збільшення прибутку. Причини й оцінка втрачених 

можливостей збільшення прибутку. 
Фактори, що впливають на розмір чистого прибутку, їх класифікація на 

внутрішні і зовнішні. Методика проведення факторного аналізу формування 
чистого прибутку підприємства. Оцінка доцільності основних напрямків 
використання прибутку. 

Порядок розрахунку та аналізу показників рентабельності, що 
застосовуються для оцінки господарської діяльності підприємства. 

Факторний аналіз показників рентабельності, методика розкриття їх 
зростання 

 
Тема 9. Аналіз фінансового стану підприємства 
Завдання, об'єкти, значення джерел інформації та основні етапи аналізу 

фінансового стану підприємства. Характеристика бухгалтерського балансу як 
основного джерела для оцінки фінансового стану підприємства. Горизонтальний, 
вертикальний, трендовий аналіз. 

Аналіз майна підприємства та джерел його покриття. 
Оцінка співвідношення основного та оборотного капіталу. Забезпеченість 

власними обіговими коштами. 
Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за обсягом, структурою 

та строками виникнення. 
Показники ліквідності: методи обчислення, оптимальні значення. 

Відмінності між ліквідністю балансу та ліквідністю активів. 
Аналіз ділової активності підприємства. 
Оцінка фінансової стійкості підприємства. Типи фінансової стійкості. 
Методика визначення й аналізу рівнів виробничого, фінансового і 

виробничо-фінансового лівериджу (leverage— з англ.). 
Кредитоспроможність, ліквідність та платоспроможність: їх поняття та 

співвідношення. Коефіцієнти відновлення платоспроможності і втрати 
платоспроможності. 

Загальна оцінка фінансового стану підприємства. Висновки та пропозиції за 
результатами аналізу. 

 
Тема 10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 
Здійснення аналізу інвестиційної діяльності за даними фінансової звітності 

підприємства. Організація та порядок проведення порівняльного аналізу 
альтернативних інвестиційних проектів. Аналіз фінансових інвестицій у системі 
прийняття управлінських рішень. Аналіз ризику та ефективності управління 
портфелем фінансових інвестицій. 

 
Тема 11. Діагностика ризику банкрутства та впливу інфляції на 

прийняття рішень фінансового характеру 
Аналітична діагностика можливого банкрутства. Характеристика 

показників неплатоспроможності підприємства. Методи прогнозування 
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можливого банкрутства. Вплив інфляції на прийняття рішень фінансового 
характеру. 

 
Тема 12. Аналіз маркетингової діяльності підприємства 
Значення та завдання маркетингової діяльності підприємства. Аналіз 

ринків збуту продукції. Аналіз цінової політики підприємства. Аналіз системи 
розповсюдження товарів. 

Аналіз конкурентоспроможності продукції. 
Аналіз впливу акціонерів-нерезидентів на діяльність підприємства. Аналіз 

виконання експортних виробничих контрактів та торговельних угод. Аналіз 
залежності виробництва від іноземних постачальників. Аналіз руху інвалютних 
грошових коштів. 

 
ЗРАЗОК ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАВДАННЯ 

 

Завдання 1. 
  

Виходячи із наведеного переліку, визначити, які господарські одиниці являються 

об’єктом економічного аналізу на мікро-і макрорівнях: 

- виробничі дільниці і цехи; 

- підприємства і виробничі об’єднання; 

- промислові об’єднання; 

- міністерства і відомства; 

- економічні райони; 

- адміністративні райони, області; 

- народне господарство в цілому. 

1.2. Із наведених прикладів виділити ті, які відносяться до економічного аналізу на 
мікрорівні: 

- аналіз фінансового стану підприємства; 
- аналіз грошових доходів і витрат населення; 
- аналіз народжуваності і міграції населення; 
- аналіз виконання плану по зниженню собівартості витрат на 1 грн товарної 

продукції; 
- аналіз виконання плану прибутку об’єднання; 
- аналіз виконання плану постачання по підприємству; 
- аналіз темпів росту національного доходу; 
- аналіз структури капітальних вкладень по окремим регіонам країни.  
 
Завдання 2. 

2.1. На підставі наведених визначень предмету економічного аналізу вказати 
характерні їх відмінності: 

- за метою аналізу; 
- за критеріями оцінки діяльності підприємства; 
- за ступенем деталізації причин, що мають вплив на результати діяльності; 
- за посиланням на використану інформацію. 

Визначення предмету пізнання: 
„Предмет пізнання – це зафіксовані в дослідженнях і включені до процесу практичної 
діяльності людини сторони, якості і відносини об’єктів, досліджувані з визначеною 
метою при даних умовах і обставинах (...) (Філософський словник, с.286). 

Визначення предмету економічного аналізу різними авторами: 
„Економічний аналіз – це глибоке науково-обґрунтоване дослідження процесів 

виконання плану підприємством”. (П.І.Савичев). 
„Під предметом економічного аналізу розуміють господарські процеси 

підприємств, об’єднань, асоціацій, соціально-економічну ефективність і кінцеві 
фінансові результати їх діяльності, що складаються під впливом об’єктивних та 
суб’єктивних факторів, які відображаються через систему економічної інформації”. 
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(М.І.Баканов, А.Д.Шеремет). 
„Предмет економічного аналізу – господарська діяльність підприємств, 

об’єднань, фірм, трестів галузей промисловості, що відображається в планах, обліку, 
звітності і інших джерелах інформації”. (І.І.Поклад). 

„Предметом аналізу господарської діяльності підприємств і їх об’єднань 
являється економічна діяльність госпрозрахункових ланок, направлена на виконання 
плану, і її ефективність, що відображається в системі показників плану, обліку і 
звітності та інших джерелах інформації. Ця діяльність розглядається перш за все... з 
метою виявлення резервів”. (С.Б.Барнгольц). 

2.2. Вказати характерні ознаки, що визначають зміст видів аналізу фінансово-
економічного, техніко-економічного, функціонально-вартісного, порівняльного. 

 
Завдання 3. 
3.1. Виділити результативні показники і фактори, що їх визначають. Фактори 

класифікувати за ступенем їх залежності від діяльності підприємства, якщо відомо: 
- до серпня місяця звітного року на підприємстві потрібно здійснити технічне 

переозброєння цеху і почати випуск продукції на 70% потужності. До цього строку цех 
не міг випускати продукцію. 

В процесі дослідження виявлено: 
- документація на технічне переозброєння вчасно не була готова за вини 

проектувальників; 
- підприємство-постачальник пізніше домовленого умовами договору строку 

поставило нове обладнання; 
- монтаж і встановлення обладнання здійснювалось меншою кількістю 

робітників, ніж було заплановано згідно бізнес-плану; 
- цехи підприємства, які не підлягали реконструкції працювали неритмічно; 
- в цілому по підприємству на кінець року мали місце перевищення затрат по 

заробітній платі, не виконано бізнес-план по випуску продукції, не виконано план 
зростання продуктивності праці. 
3.2. Визначити в кожній групі результативні і факторні показники за характером їх 
зв’язку: 

- випуск продукції, чисельність працівників, продуктивність праці; 
- продуктивність праці, рівень техніки, технології і організації виробництва, 

праці, управління; 
- ритмічність постачання, ритмічність випуску продукції; 
- своєчасне і якісне здійснення ремонтів, скорочення простоювання 

обладнання; 
- випуск продукції, середньорічна вартість основних виробничих фондів, 

фондовіддача, матеріаломісткість. 
3.3. Виділити кількісні, структурні і якісні показники: 

- середньорічна вартість основних фондів; 
- чисельність робітників; 
- виробіток робітника; 
питома вага чисельності робітників в загальному складі всіх працівників; 
- собівартість одиниці продукції; 

- норма затрат матеріалу на одиницю продукції; 

- втрати робочого часу; 

- фондовіддача; 

- рентабельність продукції. 

 
Завдання 4. 
4.1. Визначити, які види порівнянь можливі, якщо відомо наступне: 

- трудомісткість виробництва одиниці аналогічної продукції ( в нормогодинах) 
на підприємстві А склала: 

- по плану – 20; 
- фактично – 22; 
- за попередній рік – 23; 
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- на підприємстві Б – 25; 
- на підприємстві В – 20. 
Вказати призначення можливих співставлень. 

4.2. В результаті яких порівнянь отримано наступні дані: 
- при проектуванні нового виробу досягнуто підвищення його потужності на 5% 

в порівнянні з потужністю кращих зарубіжних апаратів; 
- втрати робочого часу на підприємствах галузі різні і складають від 10 до 15% 

фонду часу, передбаченого бізнес-планом. 
4.3. Результати яких підприємств можна порівняти, не порушуючи вимог зіставності 
показників, якщо відомо: 

- виробіток товарної продукції на 1 робітника промислово-виробничого 
персоналу в об’єднанні А склав 500 грн.; Б – 300 грн.; виробіток нормативно-чистої 
продукції на 1 робітника в об’єднанні В – 320 грн.; Г- 250 грн. 
4.4. Які показники слід порівняти для оцінки виконання бізнес-плану, дотримуючись 
умови співставності показників: 

- обсяг реалізації продукції: 
- по бізнес-плану – 520 млн. грн. 
- по звіту: 540 млн. грн. 

4.5. Скласти моделі співвідношень темпів росту наступних показників: 
- продуктивність праці; 
- фондоозброєність праці; 
- середня заробітна плата; 
- собівартість продукції; 
- прибуток. 

4.6. На підставі наведених даних скласти модель пропорцій росту показників і оцінити 
ступінь її відповідності вимогам інтенсивного розвитку економіки. Темпи росту 
аналізованих показників склали: 

- прибуток – 1,10; 
- продукція – 1,06; 
- виробничі фонди – 1,04; 
- робоча сила – 1,00. 
4.7. Дати принципову схему прийому ланцюгових підстановок. Визначити 

кількісний вплив факторів на результативний показник, якщо відомо: 
Показник Одиниця виміру План Факт 

1.Число відпрацьованих 
людино-годин 

2.Обсяг продукції 
3.Виробіток продукції за 1 

люд. год. 

Тис. люд. год. 
 

Млн. грн. 
Грн. 

2000 
 

8000 
4000 

1950 
 

6825 
3500 

 
4.8. Визначити результативний показник і вплив факторів на нього способом ланцюгових 

підстановок, абсолютних різниць, якщо відомо: 
Показник Одиниця виміру План Факт 

1. Середня тривалість 
робочого дня 
2. Чисельність робітників 
3. Число днів, 
відпрацьованих 1 
робітником за рік 

Год. 
 

Чол. 
дні 

8,00 
 

40 
230 

7,85 
 

45 
210 

 
Завдання 5. 
 
5.1. Чи мало можливість підприємство збільшити випуск продукції в порівнянні з його 

фактичним обсягом, виходячи із наступних даних: 
Показники Од. вим. План Факт 

1.Продуктивність праці робітника 
2.Фондовіддача 

Тис. грн. 
Грн. 

1000 
5.20 

9524 
5.90 
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3.Матеріаломісткість товарної 
продукції 

Коп. 65,0 63,5 

 
 
5.2. В процесі підсумкового аналізу діяльності підприємства було виявлено, що в звітному 

періоді не в повному обсязі використано наявні можливості збільшення випуску 
продукції: 

- на 160 тис.грн. – за рахунок усунення втрат робочого часу; 
- на 190 тис.грн. – за рахунок підвищення коефіцієнту змінності роботи обладнання; 
- на 80 тис.грн. – за рахунок ліквідації браку. 
Визначити поточний і перспективний резерви росту випуску продукції. 
 

1.3. Згрупувати виявлені резерви росту товарної продукції по видам використаних 

ресурсів і визначити загальну величину згаяного прибутку по випуску продукції:  

1.4.  

Найменування резерву Вартість, млн. грн. 
Резерви росту товарної продукції за рахунок: 
- зниження трудомісткості виконання окремих технологічних 
операцій 
- зниження відходів основних матеріалів 
- підвищення змінності роботи обладнання 
- скорочення простоїв обладнання 
- ліквідація простоїв робітників 
заміни матеріалів 

 
30 

 
40 
22 
36 
42 
15 

 
5.4 Скласти схему розрахунку впливу мобілізації виявлених резервів економії матеріалів 

на основні показники діяльності підприємства. 
Методичні вказівки: послідовність розрахунків позначити на схемі стрілками, вказуючи їх 

номери. 
5.5. Визначити, на які показники діяльності підприємства буде мати вплив використання 

резервів зниження трудомісткості окремих виробів і підвищення завантаження 
обладнання. Вказати послідовність розрахунків. 

Методичні вказівки: послідовність розрахунків вказати схематично за типом сітьових 
моделей. 

5.6. Виявити „вузькі місця”, що обмежують подальше підвищення ефективності 
виробництва, якщо відомо темпи росту наступних показників: 

 
Показники Темпи росту, % 

1. Чисельність ПВП 
2. Виробничі фонди 
3. Обсяг продукції 
4. Прибуток 

99,0 
102,0 
104,0 
103,0 

 
Завдання 6. 
6.1. Виходячи із структури управління, виділити служби підприємства, що приймають 

участь у проведенні комплексного аналізу підсумків роботи за рік. 
6.2. Визначити, чи дотримуються умови необхідності і достатності інформації для оцінки 

виконання плану по випуску продукції, виходячи із наступних даних: 
 

Показник План Факт 
1. Реалізація товарної продукції, тис. грн 
2. Товарна продукція, тис. грн 

20240 
 

20200 

20429 
 

20474 
 
 
7. За даними наведеної далі таблиці про динаміку браку на підприємстві розрахувати 

резерви збільшення обсягу випуску продукції за умови недопущення браку. 
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ум. од. 

Показник Рік 

Мину
лий 

звітний 

Обсяг випуску товарної продукці 250
0 

3000 

Фактична виробнича собівартість 
продукції 

220
0 

2600 

У тому числі загальнозаводські витрати 400 500 

Остаточний обсяг браку продукції 70 75 

Затрати на виправлення браку 11 9 

Сума вирахування із зарплати 
винуватців браку 

4 2 

Загальний обсяг браку 81 7 

Питома вага браку, % 4,5 ? 

Резерв збільшення обсягу випуску 
продукції 

112,
5 

? 

 
8. Підприємство випускає тканини в асортименті. Проаналізувати валовий обсяг випуску 

продукції підприємства і визначити її структуру, а також вплив структурних зрушень 
на обсяг випуску продукції у вартісному виразі. 

 
Вихідні дані: 
Вид продукції — 
тканина 
 

Обсяг випуску, 
тис.грн. 
 

Середня 
відпускна ціна 
за 1 м грн. 

Середня відпускна 
ціна за 1м грн. 

План Факт План Факт 

А 110  
А 120 
А 125 

1900 
 2000  
5890 

2082  
1820  
4950 

50 
 63 
 48 

58  
59  
44 

 
 

2. Засоби діагностики успішності навчання 
Тестування (письмове), опитування (усне, письмове), реферати, доповіді, 

розв’язання контрольних завдань 

Лекційні та практичні заняття Сума 

Модуль 1  

 

50 
Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 

хх 

Тема 

хх 

3 3 6 6 3 3 3 3 

Самостійна робота 20 

Модульна контрольна  робота 30 

Всього: 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
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Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно  

 

зараховано 82–89 B  

добре 

74–81 C 

64–73 D задовільно 

60–63 E 

35–59 FX незадовільно з 

можливістю 

повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 
ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

1. Сутність фінансового аналізу. 
2. Завдання фінансового аналізу. 
3. Мета фінансового аналізу. 
4. Предмет фінансового аналізу. 
5. Види фінансового аналізу. 
6. Основні завдання зовнішнього фінансового аналізу. 
7. Джерела інформації для фінансового аналізу. 
8. Значення фінансового аналізу при вивченні фінансових явищ та суспільних 

процесів. 
9. Основні принципи складання фінансової звітності. 
10. Мета складання звітності підприємства. 
11. Основні статті активу балансу. 
12. Основні статті пасиву балансу. 
13. Взаємозв’язок між фінансовими звітами підприємства. 
14. Перелічіть якісні характеристики фінансової звітності. 
15. Завдання аналізу майна підприємства. 
16. Методи аналізу майна підприємства. 
17. Аналіз динаміки майна підприємства. 
18. Аналіз структури майна підприємства. 
19. Оборотні активи підприємства. 
20. Склад оборотних активів підприємства. 
21. Мета аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства. 
22. Аналіз структури оборотних коштів. 
23. Які коефіцієнти використовуються при аналізі оборотних активів? 
24. Джерела інформації, які використовуються при аналізі майна підприємства. 
25. Мета аналізу джерел формування капіталу підприємства. 
26. Класифікація капіталу підприємства. 
27. Основні джерела інформація для аналізу капіталу підприємства. 
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28. Методи аналізу капіталу підприємства. 
29. Мета аналізу грошових потоків. 
30. Операційна діяльність підприємства. 
31. Інвестиційна діяльність підприємства. 
32. Фінансова діяльність підприємства. 
33. Методи розрахунку величини грошового потоку. 
34. Прямий метод аналізу руху грошових коштів. 
35. Непрямий метод аналізу руху грошових коштів. 
36. Мета аналізу ліквідності та платоспроможності підприємства. 
37. Класифікація пасивів підприємства залежно від терміну їх сплати. 
38. Фінансова стійкість підприємства. 
39. Інформаційна база для аналізу фінансової стійкості підприємства. 
40. Суть аналізу фінансової стійкості підприємства. 
41. Основні показники фінансової стійкості підприємства. 
42. Назвіть основні види фінансової стійкості. 
43. Часткові показники фінансової стійкості підприємства. 
44. Сутність кредитоспроможності підприємства. 
45. Показники, які характеризують платоспроможність підприємства. 
46. Назвіть показники, що визначають фінансову стійкість позичальника. 
47. Сутність ділової активності підприємства. 
48. Мета аналізу ділової активності підприємства. 
49. Які показники характеризують стан ділової активності підприємства. 
50. Суть «Золотого правила розвитку підприємства». 
51. Стійкість фінансового зростання підприємства. 
52. Прибуток підприємства. 
53. Сутність рентабельності підприємства. 
54. Мета аналізу прибутковості та рентабельності підприємства. 
55. Мета аналізу інвестиційної діяльності підприємств. 
56. Сутність інвестицій. 
57. Класифікація інвестицій. 
58. Назвіть основні етапи аналізу інвестиційної діяльності підприємств. 
59. Аналіз альтернативних інвестиційних проектів. 
60. Методи оцінки інвестиційних проектів. 
61. Сутність фінансового левериджу. 
62. Ознаки банкрутства підприємства. 
63. Методи аналізу фінансового ризику. 
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