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АНОТАЦІЯ

В  умовах  поглиблення  глобалізаційних  процесів  посилюється  та
актуалізуються  проблеми  функціонування  підприємницьких  структур.
Враховуючи  вищезазначене,  необхідним  є  здійснення  ефективного
фінансового  управління  діяльності  підприємств.  Основним  інструментом
проведення  такої  політики  забезпечує  фінансовий  аналіз,  в  ході  якого
вивчаються  тенденції  розвитку  та  причини змін  у  фінансовому становищі
підприємства.

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» є нормативним курсом, яка
формує  систему  теоретичних  і  практичних  знань  з  основ  та  методології
проведення фінансового аналізу підприємств. 

Програма  вивчення  обов’язкової  навчальної  дисципліни  «Фінансовий
аналіз»  складена  відповідно  до  освітньо-професійної  програми  підготовки
«бакалавр»  напряму  (спеціальності)  072  «Фінанси,  банківська  справа  та
страхування».

Предметом вивчення   навчальної  дисципліни  є  процес  організації  та
планування  фінансово-господарської  діяльності  підприємства  з  метою
виявлення резервів та запобігання кризових явищ. 

Програму  з  курсу  «Фінансовий  аналіз»  призначено  для  студентів
спеціальності “Фінанси, банківська справа та страхування”. 

Міждисциплінарні  зв’язки: Ефективне  та  успішне  вивчення курсу
«Фінансовий  аналіз»  передачає  знання  з  таких  навчальних  дисциплін:
«Мікроекономіка», «Макроекономіка»,  «Економіка підприємств», «Фінанси
підприємства», «Бухгалтерський облік», «Статистика» тощо.

Мета  вивчення  дисципліни  –  забезпечити  успішне  вивчення
теоретичних  положень  з  методики  проведення  фінансового  аналізу
підприємств та набуття практичних навичок у процесі аналізу фінансового
стану  діючих  підприємств  України,  що  в  результаті  допоможе  студентам
самостійно поглиблювати й розширювати набуті знання та використовувати
їх на практиці. 

Завдання дисципліни:
- опанувати методичним інструментарієм фінансового аналізу;
- вивчити методики комплексної оцінки фінансового стану підприємств;
- вивчити організаційні аспекти проведення фінансового аналізу та його

інформаційне забезпечення;
- опанувати практичні навичками виконання фінансового аналізу;
- здійснити  пошук шляхів (способів, методів) поліпшення аналітичної

роботи на підприємстві.
Зміст дисципліни розкривається у таких темах:

- значення і теоретичні засади фінансового аналізу
- інформаційне забезпечення фінансового аналізу
- аналіз майна підприємства
- аналіз оборотних активів
- аналіз джерел формування капіталу підприємства



- аналіз грошових потоків
- аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 
- аналіз фінансової стійкості підприємства
- аналіз кредитоспроможності підприємства
- аналіз ділової активності підприємства 
- аналіз прибутковості та рентабельності підприємства
- аналіз інвестиційної діяльності підприємства
- комплексне оцінювання фінансового стану підприємства.

Формами й методами навчання є лекції, семінарські заняття, практичні
заняття  в  аудиторії,  самостійна  робота,  розрахунково-аналітична  робота,
написання курсової роботи.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати :

 принципи,  методологічний  інструментарій  та  сфери  застосування
фінансового аналізу;

 механізм  впливу  системи  факторів  на  результати  господарської
діяльності;

 сутність,  принципи  та  особливості  здійснення  фінансово-аналітичної
роботи на підприємстві;

 фінансову звітність як інформаційну базу фінансового аналізу; 
 методику оцінювання фінансових звітів підприємства;
 методи аналізу майна капіталу підприємства, 
 зміст та методику аналізу ліквідності підприємства;
 основні завдання аналізу фінансової стійкості підприємства та системи

показників;
 аналіз формування грошових потоків на підприємстві;
 алгоритм  розрахунку  показників  ділової  активності  підприємства

(оборотності та рентабельності);
 економічну сутність аналізу інвестиційної діяльності підприємства;
 методи комплексного аналізу фінансового стану підприємства;

вміти :
 використовувати  бухгалтерську,  статистичну,  фінансову  звітність  та

інші джерела інформації про діяльність підприємства;
 аналізувати  стан  фінансового  потенціалу  підприємства  з  позиції

виживання  підприємства  у  конкурентній  боротьбі,  уникнення
банкрутства та значних фінансових невдач, максимізації прибутку та
мінімізації затрат;

 здійснювати  аналітичні  та  прогнозні  розрахунки  використання
фінансових ресурсів підприємства;

 оцінювати і прогнозувати наявні та переспективні фінансові ресурси з
метою  забезпечення  фінансової  стійкості  підприємства,  його
платоспроможності  та  конкурентоспроможності,  підвищення  його
ділової активності;

 застосовувати  інструментарій  фінансового  аналізу  з  метою  аналізу



фінансового  стану  підприємства  та  генерування  ефективних
управлінських рішень;

 читати та інтерпретувати результати фінансової діяльность за даними
форм  звітності підприємства;

 здійснювати  вертикальний  та  горизонтальний  аналіз
основнихпоказників діяльності підприємства;

 здійснювати аналіз дебіторської заборгованості;
 класифікувати  активи  за  ознакою  ліквідності  і  пасивів  за  ознакою

терміновості погашення;
 самостійно визначати ринкову позицію підприємства, проводити аналіз

виробництва і реалізації продукції;
 здійснювати  факторний  аналіз  рентабельності  та  прибутку

підприємства та ін;
 обгрунтовувати  пропозиції  для  прийняття  управлінських  рішень  на

основі проведених аналітичних та прогнозних розрахунків.



1. РОБОЧА ПРОГРАМА КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»
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Модуль 1
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти фінансового аналізу та оцінювання майна і

капіталу підприємств
1 Теоретичні  засади  фінансового

аналізу
4 2 10 - 16

2 Інформаційне  забезпечення
фінансового аналізу

2 2 10 - 14

3 Аналіз майна підприємства 2 2 11 - 15
4 Аналіз оборотних активів 2 2 10 - 14
5 Аналіз  джерел  формування

капіталу підприємств
2 2 10 - 14

Змістовний модуль 2. Аналіз грошових потоків, ліквідності та платоспроможності,
фінансової стійкості, кредитоспроможності підприємств

6 Аналіз грошових потоків 2 2 10 - 14
7 Аналіз  ліквідності  і  плато-

спроможності підприємств
2 2 8 - 12

8 Аналіз  фінансової  стійкості
підприємств

4 2 8 - 14

9 Аналіз  кредитоспроможності
підприємств

2 2 7 - 11

Змістовний модуль 3. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості
підприємств

10 Аналіз  ділової  активності
підприємств

2 2 6 - 10

11 Аналіз  прибутковості  та
рентабельності підприємств

4 2 5 - 11

12 Аналіз  інвестиційної  діяльності
підприємств

2 1 7 - 10

13 Комплексне  оцінювання
фінансового стану підприємств

2 1 4 - 7

Модуль 2
ІНДЗ 18

Всього 32 24 106 18 180



Заочна форма навчання
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Модуль 1
Змістовний модуль 1. Теоретичні аспекти фінансового аналізу та оцінювання майна і

капіталу підприємств
1 Теоретичні  засади  фінансового

аналізу
1 0 16 - 17

2 Інформаційне  забезпечення
фінансового аналізу

1 0 10 - 11

3 Аналіз майна підприємства 0,5 0,5 9 - 10
4 Аналіз оборотних активів 0,5 0,5 9 - 10
5 Аналіз  джерел  формування

капіталу підприємств
1 1 10 - 12

Змістовний модуль 2. Аналіз грошових потоків, ліквідності та платоспроможності,
фінансової стійкості, кредитоспроможності підприємств

6 Аналіз грошових потоків 1 1 14 - 16
7 Аналіз  ліквідності  і  плато-

спроможності підприємств
0,5 1 12 - 13,5

8 Аналіз  фінансової  стійкості
підприємств

1 1 14 - 16

9 Аналіз  кредитоспроможності
підприємств

0,5 0 14 - 14,5

Змістовний модуль 3. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості
підприємств

10 Аналіз  ділової  активності
підприємств

0,5 0,5 14 - 15

11 Аналіз  прибутковості  та
рентабельності підприємств

0,5 0,5 14 - 15

12 Аналіз  інвестиційної  діяльності
підприємств

1 1 13 - 15

13 Комплексне  оцінювання
фінансового стану підприємств

1 1 13 - 15

Модуль 2
ІНДЗ

Всього 10 8 162 180



2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Змістовний модуль 1. 
Теоретичні аспекти фінансового аналізу підприємств

Тема 1.  ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО
АНАЛІЗУ

Місце і роль фінансового аналізу в управлінні підприємством. Сутність
та  мета  фінансового  аналізу,  його  задачі.  Класифікація  видів  фінансового
аналізу.  Особливості  стохастичних  та  жорстко  детермінованих  зв’язків.
Метод  та  методика  фінансового  аналізу.  Основні  типи  моделей,  що
використовуються в процесі аналізу.

Тема  2.  ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО
АНАЛІЗУ

Формування  інформаційної  бази  для  проведення  фінансового  аналізу.
Вимоги до інформації для фінансового аналізу та принципи її формування.
Поділ інформації на внутрішню й зовнішню.

Економічна  сутність,  склад  та  структура  форм  фінансової  звітності
підприємства. Інформаційне забезпечення різних цілей та видів фінансового
аналізу.

Тема  3.  АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

Економічна сутність капіталу підприємства. Формування необоротних та
оборотних активів  підприємства.  Аналіз  наявності,  стану  і  руху  основних
засобів.  Оцінка забезпеченості  підприємства  основними засобами.   Оцінка
нематеріальних  активів  підприємства.  Особливості  оцінки  незавершеного
капітального будівництва та інших видів необоротних активів.

Тема  4.  АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Сутність  і  значення  оборотних  активів.  Аналіз  оборотних  активів
підприємства та його особливості.  Моделі фінансування оборотних активів
та  їх  значення  в  оцінці  платоспроможності.  Аналіз  запасів  підприємства.
Оцінка  стану  та  руху  дебіторської  заборгованості.  Побудова  агрегованого
балансу та аналіз його ліквідності. 

Тема  5.  ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ



ПІДПРИЄМСТВ

Мета  і  значення  аналізу  джерел  формування  капіталу  підприємства.
Аналіз  власного  капіталу  та  його  формування,  оцінка  ефективності
використання.   Аналіз  довгострокового  та  короткотермінового  залученого
капіталу  –  формування,  вплив  на  ведення  й  результативність  виробничо-
господарської  діяльності.   Економічна  сутність  та  порядок  оцінки  ефекту
фінансового важеля. 

Змістовний модуль 2. 
Аналіз грошових потоків, ліквідності та платоспроможності,
фінансової стійкості, кредитоспроможності підприємств

Тема 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

Економічна  сутність  грошових  потоків  підприємства.  Визначення
оптимального  залишку  грошових  коштів  на  підприємстві  та  методи  його
підтримки.  Моделі  управління  грошовими  коштами.  Модель  Баумола.
Модель Міллера-Орра.

Тема 7.  АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

Сутність  поняття  платоспроможність  та  його  взаємозв’язок  із
ліквідністю. Відмінності між суттю та методами оцінки платоспроможності і
ліквідності  підприємства.  Визначення  власного  оборотного  капіталу  та
значення  аналізу  маневреності  в  оцінці  платоспроможності  підприємства.
Поняття  ліквідності  підприємства  та  активів.  Сутність  операційного  та
фінансового циклів. 

Тема  8.  АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Поняття  фінансової  стійкості  та  основні  аспекти  її  оцінки.
Характеристика типів фінансової стійкості. Методи розрахунку абсолютних
показників фінансової стійкості підприємства. Методи розрахунку відносних
показників фінансової стійкості підприємства. Інтегральна оцінка фінансової
стійкості.

Тема 9. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Сутність  та  значення  оцінки  кредитоспроможності  позичальника.
Класифікація  позичальників  за  результати  оцінки  їх  фінансового  стану.
Порядок  вибору  та  оцінки  об’єктивних  показників  стану  та  ефективності



діяльності підприємства. Оцінка покриття кредиту, порядок її здійснення та
роль  в  процесі  аналізу  кредитоспроможності.  Визначення  рейтингу
позичальника та класу кредитоспроможності підприємства.

Змістовний модуль 3. 
Аналіз ділової активності та інвестиційної активності підприємств

Тема  10.  АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Економічна сутність аналізу ділової активності підприємства. Сутність
фінансового  та  операційного  циклу  підприємства.  Система  показників
ділової  активності. Оборотність  обігових  коштів.  Роль  визначення
операційного та фінансового циклів в оцінці ділової активності підприємства.

Тема 11.  АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

Значення  та  завдання  аналізу  формування  фінансових  результатів
діяльності  підприємства.  Аналіз рівня безбитковості.  Абсолютні показники
прибутку  підприємства.  Характеристика  показників  рентабельності
підприємства.  Визначення рентабельності та її  роль у фінансовому аналізі.
Рентабельність  основної  діяльності  та  продукції.  Поняття  рентабельності
капіталу.  Рентабельність  власного  капіталу  та  сукупного  капіталу
підприємства.

Тема  12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

Сутність  та  значення  інвестиційної  діяльності.  Особливості  її  аналізу.
Аналіз  інвестиційної стратегії  підприємства.  Оцінка грошей в часі.   Чиста
теперішня  вартість.  Теперішня  вартість  витрат.  Теперішня  вартість
майбутніх надходжень від проекту. Індекс рентабельності. Внутрішня норма
прибутку або внутрішня доходність. Період окупності інвестицій. Облікова
норма прибутку. 

Тема 13.  КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ

Значення  комплексної  оцінки фінансового  стану  підприємств.  Методи
комплексної  оцінки.  Рейтингова  оцінка  фінансового  стану  підприємств.
Побудова  моделей  комплексної  оцінки  фінансового  стану.   Кількісний
індикатор  “Z-рахунок”,  що  використовується  для  виявлення  й  оцінки



ймовірності  банкрутства  підприємства.  Його роль у попереджені  кризових
явищ  та  неплатоспроможності.  Інші  комплексні  показники  оцінки
фінансового стану підприємств: двофакторна модель, система показників У.
Бівера, R-число тощо. 



3. ПЛАН ЛЕКЦІЙ

Змістовний модуль 1. 
Теоретичні аспекти фінансового аналізу підприємств

Тема 1. 
 ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

1. Сутність  і  значення  фінансового  аналізу  в  діяльності суб’єктів
господарювання.

2. Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.
3. Види фінансового аналізу та основні етапи його здійснення.
4. Методи фінансового аналізу та їх класифікація.
5. Моделі та прийоми фінансового аналізу.

Рекомендована література: 10, 11, 12

Тема  2.  
ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

1. Поняття інформаційного забезпечення фінансового аналізу.
2. Джерела інформації  для  фінансового  аналізу  та  вимоги до  формування

інформаційного забезпечення.
3. Призначення та основні види фінансової звітності.

3.1.Бухгалтерський баланс
3.2.Звіт про фінансові результати
3.3.Звіт про рух грошових коштів
3.4.Звіт про власний капітал
3.5.Примітки до річної фінансової звітності

Рекомендована література:12, 13, 14

Тема  3.  
АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

1. Економічна сутність майна підприємства.
2. Аналіз структури і динаміки майна підприємства.
3. Аналіз наявності, стану і руху основних засобів.

Рекомендована література: 1, 14



Тема  4.  
АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1. Економічна сутність оборотних активів підприємства.
2. Аналіз  складу  і  структури  оборотних  активів  підприємства.

Послідовність та методика аналізу оборотних активів.
3. Аналіз запасів підприємства.
4. Аналіз ефективності використання оборотних активів.
5. Моделі фінансування оборотних активів.

Рекомендована література:10, 11, 12, 13, 14

Тема  5.  
ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ

1. Економічна  сутність  та  види  джерел  формування  капіталу:  мета  та
завдання їх аналізу.

2. Аналіз власного капіталу.
3. Аналіз позикового капіталу.
4. Оцінка фінансового важеля.
5. Оцінка вартості капіталу залученого з різних джерел. 
6. Аналіз фінансової незалежності підприємства. 

Рекомендована література: 2, 15

Змістовний модуль 2. 
Аналіз грошових потоків, ліквідності та платоспроможності,
фінансової стійкості, кредитоспроможності підприємств

Тема 6. 
АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

1. Економічна  сутність  та  значення  аналізу  грошових  потоків.
Класифікація грошових потоків. 

2. Методи розрахунку грошового потоку.
3. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів. 

Рекомендована література: 3, 5, 10, 12



Тема 7. 
 АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ

1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності
2. Класифікація  активів  за  ознакою  ліквідності  та  пасивів  за  ознакою

терміновості погашення.
3. Власний  оборотний  капітал  –  абсолютний  показник  ліквідності  і

платоспроможності; основні етапи його аналізу.
4. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку та економічна

інтерпретація.
5. Аналіз платоспроможності підприємства.  Система  критеріїв  оцінки

платоспроможності підприємства. 

Рекомендована література: 3, 10, 14

Тема  8. 
 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1. Економічна  сутність  фінансової  стійкості:  мета  та  необхідність  її
аналізу.

2. Характеристика типів фінансової стійкості.
3. Методи  розрахунку  абсолютних  показників  фінансової  стійкості

підприємства.
4. Методи  розрахунку  відносних  показників  фінансової  стійкості

підприємства.
5. Інтегральна оцінка фінансової стійкості.

Рекомендована література: 13, 14

Тема 9. 
АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1. Механізм формування залучених фінансових ресурсів підприємства.
2. Економічна сутність  кредитоспроможності та необхідність здійснення

аналізу.
3. Основні завдання аналізу кредитоспроможності.
4. Класифікація позичальників за результати оцінки їх фінансового стану.

Рекомендована література: 13, 14, 15





Змістовний модуль 3. 
Аналіз ділової активності та інвестиційної активності підприємств

Тема  10.  
АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1. Економічна сутність аналізу ділової активності підприємства.
2. Сутність фінансового та операційного циклу підприємства.
3. Система показників ділової активності.

Рекомендована література: 1, 2, 10

Тема 11.  
АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ

ПІДПРИЄМСТВ

1. Значення  та  завдання  аналізу  формування  фінансових  результатів
діяльності підприємства.

2. Аналіз рівня безбитковості.
3. Абсолютні показники прибутку підприємства.
4. Характеристика показників рентабельності підприємства.

Рекомендована література: 10, 12

Тема  12.
 АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

1. Економічна  сутність  інвестицій  та  особливості  аналізу  інвестиційної
діяльності.

2. Особливості  оцінки  інвестиційної   привабливості  та  інвестиційної
активності підприємства.

3. Методи аналізу ефективності інвестиційної діяльності, особливості їх
застосування.

4. Оцінка ризиків інвестиційних проектів.

Рекомендована література: 10, 11, 12



Тема 13.  

КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ

1. Економічна сутність та завдання комплексної оцінки фінансового стану
підприємства.

2. Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства.

Рекомендована література: 10, 11



4. ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ
РЕКОМЕНДАЦІЇ

Змістовний модуль 1. 
Теоретичні аспекти фінансового аналізу підприємств

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 1

Тема: ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО
АНАЛІЗУ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Історичні етапи розвитку фінансового аналізу.
2) Предмет, об'єкт та суб'єкти фінансового аналізу.
3) Види фінансового аналізу.
4) Ключова відмінність зовнішнього та внутрішнього фінансового 

аналізу.
5) Класифікація методів фінансового аналізу.

Література: 1-15

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 2

Тема: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО
АНАЛІЗУ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Мета складання фінансової звітності.
2) Зміст статей активу та пасиву балансу.
3) Принцип побудови балансу підприємства.
4) Технологія побудови матричного балансу.
5) Склад та характеристика розділів звіту про фінансові результати.
6) Економічна сутність операційної, інвестиційної та фінансової діяльності

підприємства.
7) Сутність непрямого методу складання звіту про рух грошових коштів.
8) Мета складання звіту про власний капітал.



Література: 1, 10, 12

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 3

Тема: АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) 3агальні  підходи,  мета   і  завдання  аналізу   оборотних  активів
підприємства.

2) Етапи та показники аналізу оборотних активів підприємства.
3) Класифікація оборотних активів підприємства.

Література:1-15

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

За даними фінансової звітності аналізованого підприємства необхідно:
1. Проаналізувати  склад,  структуру  і  динаміку майна  і  джерел  його

формування.
2. Проаналізувати склад та структуру активів підприємства.
3. Проаналізувати склад та структуру пасивів підприємства.
4. Побудувати порівняльний аналітичний баланс.
5. Проаналізувати наявність, стан і рух основних засобів підприємства.
6. Дослідити  та  проаналізувати  виконання  умови  «золотого  правила

економіки».
7. Проаналізувати  ефективність  використання  основних  засобів  та

структуру необоротних активів підприємства.
8. Зробити узагальнюючі висновки до кожної таблиці.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 4

Тема: АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

4) 3агальні  підходи,  мета   і  завдання  аналізу   оборотних  активів
підприємства.

5) Етапи та показники аналізу оборотних активів підприємства.



6) Класифікація оборотних активів підприємства.

Література: 14

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

1. Проаналізувати структуру і динаміку оборотних активів підприємства.
2. Проаналізувати  ефективність  використання  оборотних  активів

підприємства, визначити тривалість операційного і фінансового циклів.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 5

Тема: ОЦІНКА ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ
ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Завдання  та  методологія  здійснення  аналізу  джерел  формування
капіталу підприємства.

2) Аналіз складу та структури власного капіталу.
3) Аналіз кредиторської заборгованості.

Література: 14, 15

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

За даними фінансової звітності аналізованого підприємства:
1. оцінити ефективність самофінансування підприємства; 
2. визначити  модель  фінансування  активів  підприємства  та

проаналізувати структуру і динаміку джерел фінансування;
3. визначити розмір власного оборотного капіталу прямим та непрямим

методом, а також його достатність;
4. проаналізувати структуру джерел фінансування оборотних активів.



Змістовний модуль 2. 
Аналіз грошових потоків, ліквідності та платоспроможності,
фінансової стійкості, кредитоспроможності підприємств

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6

Тема: АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Характеристика  основних  етапів  аналізу  грошових  потоків
підприємства.

2) Показники,  що  характеризують  ефективність використання грошових
коштів.

3) Оцінка рівномірності та синхронності грошових потоків підприємства.

Література: 1-14

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

1. Проаналізувати динаміку і структуру грошових потоків підприємства.
2. Оцінити показники збалансованості та ефективності грошових потоків.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 7

Тема: АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Характеристика основних етапів аналізу ліквідності підприємства.
2) Система показників,  які використовуються для аналізу ліквідності та

платоспроможності.

Література: 10, 11, 12

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

1. Проаналізувати ліквідність балансу підприємства.
2. Оцінити платоспроможність підприємства.



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 8

Тема: АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Сутність фінансової стійкості та стабільності.
2) Основні фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства.
3) Необхідність  та  порядок  розрахунку  запасу  фінансової  стійкості

підприємства.

Література: 11, 12

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

1. Проаналізувати  абсолютні  показники  фінансової  стійкості
підприємства.

2. Визначити  тип  фінансової  стійкості  підприємства  здійснивши аналіз
джерел фінансування запасів і затрат. 

3. Здійснити коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості підприємства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 9

Тема: АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Сутність та види кредиту.
2) Економічна  сутність  кредитоспроможності  та  платоспроможності:

концептуальні відмінності.
3) Оцінка ефективності використання залучених фінансових ресурсів при

кредитних операціях.

Література: 1-14

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

Розв’язок  практичних  завдань  з  оцінки  кредитоспроможності
підприємства за даними фінансової звітності.



Змістовний модуль 3. 
Аналіз ділової активності та інвестиційної активності підприємств

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 10

Тема: АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Фактори підвищення ділової активності підприємства.
2) Послідовність проведення аналізу ділової активності підприємства.
3) Цілі та завдання аналізу ділової активності підприємства.

Література: 2, 4

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

Оцінити  ділову  активність  підприємства  за  співвідношенням  темпів
зростання  активів,  виручки  та  чистого  прибутку.  Визначити  оборотність
активів  та  власного  капіталу  підприємства.  Здійснити  факторний  аналіз
впливу  рентабельності  продажу  і  оборотності  активів  на  рентабельність
активів підприємства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 11

Тема: АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ
ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Факторний аналіз рентабельності підприємства.
2) Фактори, що впливають на формування фінансових результатів.
3) Система „директ костінг”.

Література: 2, 10, 11

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

Оцінити  рентабельність  діяльності  підприємства  та  рентабельність
використання капіталу.



ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 12

Тема: АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

1) Аналіз інвестиційної привабливості цінних паперів: акцій, облігацій.
2) Основні етапи інвестиційної діяльності підприємства.
3) Завдання аналізу фінансових інвестицій.

Література: 10, 12

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

Практичні  завдання  з  оцінки  реальних  та  фінансових  інвестицій
підприємства.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 13

Тема: КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВ

СЕМІНАРСЬКА ЧАСТИНА:

a) Значення  та  необхідність  комплексної  оцінки фінансового  стану
підприємства.

b) Моделі  прогнозування  банкрутства  підприємства  та  особливості  їх
застосування.

Література: 13, 14

ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА:

1. Оцінити  ймовірність  банкрутства  підприємства  за  допомогою  Z-
рахунку Альтмана, двофакторної моделі, моделей Спрінгейта, Ліса та
Таффлера.

2. За результатами розрахунків зробити висновки, а саме:
 оцінити  ймовірність  банкрутства  досліджуваного  підприємства  за

моделями Альтмана, Таффлера, Ліса та Спрінгейта;



  порівняти  отримані  результати  та  зробити  висновок  щодо
ефективності  застосування  кожної  з  моделей для оцінки ймовірності
банкрутства підприємства; 

 дати  загальну  оцінку  ймовірності  банкрутства  досліджуваного
підприємства.



5. ЗАВДАННЯ ДО ВИКОНАННЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ 

Тема 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

1.1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Дайте власне визначення поняттю «фінансовий аналіз».
2. Концептуальні відмінності зовнішнього та внутрішнього аналізу.
3. Охарактеризувати типи моделей фінансового аналізу: дескриптивні, предикативні

та нормативні моделі.

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Індексний аналіз визначається функцією, яку виконує індекс у конкретному аналізі
та характером порівнянь.

2. Результати  внутрішнього  фінансового  аналізу  призначені  для  керівництва
підприємства.

3. Основним  принципом  вирішення  завдань  фінансового  аналізу  є  принцип
комплексності, системного підходу.

4. До  формалізованих  прийомів  аналізу  належать:  економетричні  методи,  методи
математичної  статистики  вивчення  зв’язків,  імітаційне  моделювання  (сценарії,
ділові ігри). 

5. До неформалізованих прийомів аналізу відносять: експертні оцінки; імітаційне 
моделювання (сценарії, ділові ігри); порівняння; система показників; аналітичні 
таблиці.

6. Середні величини — це показники, що характеризують певне економічне явище і 
відображають співвідношення між абсолютними величинами, які є ознаками цього 
явища. 

7. Динаміка показників — це ряди послідовних показників, що характеризують зміну 
економічних явищ у часі.

8. Зовнішній фінансовий аналіз проводиться фінансовими менеджерами чи 
підприємства власниками його майна з використанням усієї сукупності наявних 
інформативних показників. 

9. По періоду проведення виділяють попередній, поточний і наступний фінансовий 
аналіз. 

10. До неформалізованих методів фінансового аналізу належать ті, в основу яких 
покладені жорстко формалізовані аналітичні залежності. 

1.3. Оберіть правильну відповідь:

1. Предметом фінансового аналізу є…?
1) конкретне підприємство
2) ключові параметри, що дають об'єктивну і точну картину фінансового стану 

підприємства
3) фінансові ресурси підприємства і їх потоки
4) фінансові зобов’язання

2. За обсягами дослідження фінансовий аналіз підприємства поділяють на …?
1) зовнішній та внутрішній
2) повний та тематичний
3) поточний та наступний
4) ретроспективний та оперативний



3. Типи моделей фінансового аналізу
1) Дескриптивні 
2) Предикативні 
3) Формалізовані
4) Неформалізовані
5) правильна відповідь А та Б
6) правильна відповідь В та Г

4. Горизонтальний (тимчасовий) аналіз передбачає …?
1) визначення  структури  підсумкових  фінансових  показників  з  виявленням впливу

кожної позиції звітності на результат в цілому
2) порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом
3) порівняння  кожної  позиції  звітності  з  рядом  попередніх  періодів  і  визначення

тренду
4) аналіз  впливу  окремих  факторів  (причин)  на  результативний  показник  за

допомогою детермінованих або стохастичних прийомів дослідження

5. До неформалізованих належать такі методи:
1) експертних оцінок та сценаріїв
2) психологічні; морфологічні 
3) порівняльні; побудови системи показників; побудови системи аналітичних таблиць
4) ланцюгових підстановок
5) правильна відповідь А та Б
6) правильна відповідь А, Б та В
7) правильна відповідь А та Г

6. Основними функціями фінансового аналізу є:
1) суб’єктивна оцінка фінансового стану підприємства;
2) вияв факторів і причин досягнутого стану;
3) забезпечення отримання прибутку 
4) прогнозування діяльності

7. Моделі фінансового аналізу, що використовуються для прогнозування доходів
та витрат підприємства, його майбутнього фінансового стану.

1) нормативні моделі;
2) предикативні моделі;
3) дескриптивні моделі; 
4) трендовий аналіз.

8. В залежності від мети та обсягу аналізу можна виділити такі
види аналізу:

1) експрес-діагностика  підприємства;  оцінка  фінансової  діяльності  підприємства;
підготовка обґрунтування для інвестицій

2) аналіз фінансової діяльності підприємства, об'єднання в цілому; аналіз фінансової
діяльності окремих структурних одиниць і підрозділів;

3) аналіз окремих фінансових операцій; експрес-діагностика підприємства;
4) вірна відповідь А та В.

9. Дозволяє  створити  цілісне  уявлення  про  динаміку  фінансових  коефіцієнтів
шляхом проведення регулярного аналізу фінансової звітності підприємства.

1) Принцип  оперативності
2) Принцип  об’єктивності
3) Принцип точності



4) Принцип періодичності

10. Фінансовий аналіз дає можливість оцінити такі аспекти, як:
1) фінансове положення компанії
2) майновий стан підприємства
3) ступінь  підприємницького  ризику
4) раціональність використання позикових засобів
5) правильна відповідь А та Б
6) всі відповіді вірні
7) немає правильної відповіді



Тема 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ

1.1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Опишіть класичне балансове рівняння, що становить його основу.
2. Розкрийте  зміст  використання  Національного  положення  (стандарту)

бухгалтерського обліку (П(С)БО).
3. У  чому  полягають  переваги  використання  фінансової  звітності,  складеної

відповідно до МСБО. Мета розроблення стандартів МСБО.
4. Розкрити зміст статей активу та пасиву балансу.
5. Мета складання та елементи Звіту про фінансові результати.

1.2. Скласти економічне поняття з наведених літер і пояснити його.

1. В И Т К И А
2. С Н А Л А Б
3. И В И С А П
4. К О Т У Б И Р П
5. Ц А Н Й І А Р Е О П _ Т С Ь І Н Ь Л Я І Д
6. А В О С Н А Н І Ф _ С Д Т Н Ь І І Ь Я Л
7. Е Т О Л О З _ О Л И В А Р П _ У С Н А Л А Б
8. Ш І О Г О В Р _ И Т К О П О

1.3. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Мета фінансової звітності –  надання користувачам для прийняття рішень повної,
правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності
та рух коштів підприємства.

2. Бухгалтерський облік – це мова бізнесу. Якщо бізнес здійснюється у межах окремо
взятого  підприємства,  то  дані  бухгалтерського  обліку  використовуються  для
потреб внутрішнього менеджменту в процесі прийняття управлінських рішень.

3. За НП(С)БО 1, звітний період становить календарний місяць.
4. Щоб  скласти  фінансову  звітність,  керівництво  підприємства  формує  облікову

політику.
5. До собівартості придбаних активів включаються: прибуток та ціна придбання.
6. Звіт  про  фінансові  результати  –  звіт  про  фінансовий  стан  підприємства,  який

відображає на певну дату його активи, зобов'язання і власний капітал.
7. Робочий капітал – це власні необоротні засоби, які визначаються як різниця між

оборотними активами підприємства та його короткостроковими зобов’язаннями.
8. Фінансова діяльність – це сукупність операцій,  які ведуть до зміни величини та

(або) складу власного та позикового капіталу.
9. Власний капітал підприємства визначається як різниця між вартістю його майна і

необоротними активами.
10. Примітки  до  фінансових  звітів  -  це  сукупність  показників  і  пояснень,  яка

забезпечує деталізацію і  обґрунтованість статей фінансових звітів,  а також інша
інформація, розкриття якої передбачене відповідними положеннями (стандартами).



Тема 3. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. У чому полягає золоте правило економіки?
2. Що таке фінансовий цикл і як вимірюється його тривалість?
3. У чому полягає відмінність між оборотними і необоротними активами?

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Коефіцієнти координації використовуються для характеристики відносин різних за
суттю абсолютних показників фінансового стану або їх лінійних комбінацій.

2. Аналіз  динаміки  складу  і  структури  майна  дозволяє  встановити  розмір
абсолютного і  відносного приросту або зменшення всього майна підприємства і
окремих його видів.

3. Важливе значення для оцінки стану засобів праці мають показники руху основних
засобів: коефіцієнти оновлення і вибуття.

4. Наявність матеріальних активів свідчить про вкладення капіталу в патенти, ліцензії
та  іншу  інтелектуальну  власність,  що  характеризує  обрану  підприємством
стратегію як інноваційну.

5. Якщо в структурі  активів  підприємства  необоротні  активи складають > 50%, то
таке підприємство має легку структуру балансу. 

6. До невиправданої заборгованості належить заборгованість більше одного місяця.
7. Своєрідним барометром погіршення фінансового стану підприємства є скорочення

частки  грошових  коштів  у  складі  необоротних  активів  підприємства  при
зростаючому обсязі його поточних зобов’язань. Н

8. Фізичний знос – це зменшення вартості  основних засобів  під впливом науково-
технічного прогресу.

9. Коефіцієнт  зносу  основних  засобів відображає  рівень  зносу  основних  засобів  і
визначається як відношення суми зносу основних засобів до балансової вартості
основних засобів.

10. Фондомісткість  основних  засобів  характеризує  ефективність  використання
основних засобів, відображає суму чистого доходу (виручки) від реалізації на одну
гривню основних засобів. 

1.3. До кожного показника доберіть єдиний варіант визначення.

Показники Визначення

А Фондомісткість 1

відображає рівень зносу основних засобів і 
визначається як відношення суми зносу 
основних засобів до балансової вартості 
основних засобів.

Б Фондоозброєність 2
показує частку виведених з експлуатації 
основних засобів у балансовій вартості 
основних засобів.

В
Коефіцієнт реальної вартості 
основних засобів у майні 
підприємства

3

показує рівень збільшення (зменшення) 
основних засобів внаслідок введення нових 
основних засобів та виведення з експлуатації 
зношених чи застарілих основних засобів.

Г Коефіцієнт зносу основних 
засобів

4 характеризує рівень забезпеченості 
підприємства основними засобами і 



визначається як відношення балансової вартості
основних засобів до чистого доходу (виручки) 
від реалізації.

Д
Коефіцієнт придатності основних
засобів

5

характеризує ефективність використання 
основних засобів, відображає суму чистого 
доходу (виручки) від реалізації на одну гривню 
основних засобів.

Е
Коефіцієнт оновлення основних 
засобів

6

показує питому вагу залишкової вартості 
основних засобів у загальній вартості майна 
підприємства і визначається як відношення 
залишкової вартості основних засобів до валюти
балансу.

Є
Коефіцієнт вибуття основних 
засобів

7
характеризує ефективність використання 
основних засобів, відображає суму валового 
прибутку на одну гривню основних засобів.

Ж
Коефіцієнт приросту основних 
засобів

8

показує, яка частина основних засобів є 
придатною для експлуатації і визначається як 
відношення залишкової вартості основних 
засобів до балансової вартості основних засобів.

З Фондовіддача основних засобів 9

показує скільки основних засобів припадає на 
одного працівника підприємства і визначається 
як відношення балансової вартості основних 
засобів до середньооблікової чисельності 
працюючих.

И Рентабельність основних засобів 10

характеризує частку введених нових основних 
засобів у загальній вартості основних засобів і 
визначається як відношення вартості введених в
експлуатацію нових основних засобів до 
балансової вартості основних засобів.



Тема. 4 АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

1.1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Дайте власне визначення поняттю «оборотні активи підприємства».
2. Назвіть зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів?
3. Назвіть основні складові оборотних активів підприємства.
4. Що належить до невиправданої заборгованості?
5. Чим  відрізняються  поточна  та  довгострокова  дебіторська заборгованість?
6. Від дії яких факторів залежить величина оборотних активів підприємства?
7. Які можуть бути джерела фінансування оборотних активів?
8. Розкрийте сутність та значення показника «власний оборотний капітал» (робочий

капітал).
9. З  якою  метою  і  яким  чином  здійснюють  іммобілізацію  оборотних  активів  на

підприємстві

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Робочий капітал (Рк) – це різниця між оборотними активами підприємства та його
короткостроковими зобов'язаннями. 

2. Зниження величини робочого капіталу, крім погіршення стійкості, може говорити
про ріст потреби в коштах.

3. Маневреність  робочого  капіталу  (Мк)  характеризує  частку  дебіторської
заборгованості  (ДЗ)  у  його  загальній  сумі,  тобто  визначається  відношенням
величини ДЗ до розміру робочого капіталу. 

4. Іммобілізація  оборотних  активів   –  використання   оборотних   активів   для
операцій,  пов’язаних  з фінансуванням власного капіталу. 

5. Для  оцінки  структури  запасів  товарно-матеріальних  цінностей  розраховується
коефіцієнт накопичення.

6. Коефіцієнт  накопичення  характеризує  мобільність  запасів,  і  при  оптимальному
варіанті він має бути менше 2. 

7. Тенденція зростання сумнівної заборгованості, що склалася, свідчить про зниження
ліквідності балансу і погіршення фінансового стану підприємства.

8. Чим  триваліший  період  погашення  ДЗ,  тим  нижче  ризик  непогашення
заборгованості.

9. Дебіторська  заборгованість  покупців  може розглядатися  як  безкоштовна  позика
підприємства іншим суб’єктам господарювання.

10.Величина  власних  і  прирівняних  до  них  оборотних  активів  визначає  оборотні
активи,  які  фінансуються  за  рахунок  власного  капіталу  і  короткострокових
зобов’язань. 

1.3. До кожного показника доберіть єдиний варіант визначення.

Показники Визначення

А Коефіцієнт оборотності 1

обчислюється в днях і характеризується 
періодом, за який оборотні активи підприємства 
здійснюють один оборот, тобто проходять всі 
стадії кругообороту на підприємстві.

Б Коефіцієнт завантаження 
оборотних коштів 

2 це середній час(в днях), за який
підприємству повертаються його
вкладення в оборотні активи у



вигляді виручки від реалізації
продукції.

В
Показник віддачі (рентабельності)
оборотних коштів 

3

зменшення тривалості обороту свідчить про 
поліпшення використання оборотних активів. 
Прискорення оборотності оборотних активів 
можна оцінити по їх абсолютному і відносному 
вивільненню з обороту.

Г Швидкість обертання  4

характеризує ефективність
використання оборотних активів з
подальшим використанням їх у
виробничому процесі з урахуванням
втрату ними певних властивостей.

Д
Коефіцієнт прибутковості 
оборотних активів

5

характеризує рівень
використання матеріальних
оборотних фондів і показує,
скільки матеріальних ресурсів
використано в процесі
виробництва одиниці продукції.

Е
Тривалість одного обороту 6 допомагає розрахувати кількість оборотних 

активів, необхідних для ефективного та 
безперервного виробництва.

Є

Сума вивільнення
оборотних активів за
рахунок прискорення
оборотності

7

показує, скільки оборотів здійснили оборотні 
кошти за певний період.

Ж
Матеріаломісткість виробленої на 
підприємстві продукції

8 являє собою відношення прибутку від реалізації 
продукції до середніх залишків оборотних 
коштів.

З
Коефіцієнт ефективності 
планування оборотних активів

9 характеризує величину прибутку, що припадає 
на одну грошову одиницю вартості оборотних 
активів.

И

Коефіцієнт
збереження залишку
оборотних активів 10

показує, скільки оборотних коштів припадає на 
одну грошову одиницю (гривню) реалізованої 
продукції за певний період. Чим менший даний 
показник тим ефективніше використовуються 
оборотні активи.



Тема 5. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Поясніть сутність поняття «капітал».
2. Наведіть класифікацію капіталу підприємства.
3. Висвітліть основні класифікаційні ознаки власного капіталу підприємства.
4. Охарактеризуйте складові залученого капіталу.
5. Назвіть основні завдання аналізу структури і динаміки капіталу підприємства.
6. Які основні джерела формування капіталу підприємства?

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Власний  капітал  визначається  вартістю  чистих  активів,  що  залишаються  після
вирахування із вартості майна підприємства його зобов’язань. Характерною рисою
капіталу підприємства є його періодичний кругообіг.

2. Аналіз  капіталу  підприємства  здійснюється  на  основі  агрегованого  балансу
підприємства, а також структури і динаміки короткострокових зобовязань.

3. Коефіцієнт  фінансової  незалежності  (автономії)  розраховується  як  відношення
позикового капіталу підприємства до підсумку балансу підприємства. 

4. Резервний капітал — емісійний доход акціонерного товариства; суми від дооцінки
необоротних активів; кошти асигнування з бюджету, використані на фінансування
довгострокових вкладень;  кошти,  направлені  на  поповнення  оборотних коштів  і
інші надходження. 

5. Кредиторська  заборгованість  є  наслідком  невчасного  виконання  підприємством
своїх  платіжних  зобов’язань:  за  розрахунками за  продукцію,  роботи,  послуги;  з
оплати праці; за розрахунками з бюджетом; з іншими кредиторами і т. д.

6. Довгострокові  зобов'язання  –  зобов'язання,  які  будуть  погашені  протягом
операційного циклу підприємства або повинні бути погашені протягом дванадцяти
місяців, починаючи з дати балансу. 

7. Перевага  короткострокових  джерел  у  структурі  позикових  засобів  є  негативним
фактом,  що  характеризує  погіршення  структури  балансу  і  підвищення  ризику
втрати фінансової стійкості.

8. Перевага  довгострокових  джерел  у  структурі  позикових  засобів  є  негативним
фактом,  що  характеризує  поліпшення  структури  капіталу  і  зменшення  ризику
втрати фінансової стійкості. 

9. Капіталізовані джерела - сума довгострокових зобов’язань як перед кредиторами,
так і власниками. 

10.За характером використання  у господарському процесі  капітал  класифікують на
працюючий капітал та спекулятивний капітал. 

1.3. До кожного показника доберіть єдиний варіант визначення.

Показники Визначення

А
Коефіцієнт фінансової незалежності
(автономії)

1
розраховується як співвідношення залучених 
та власних засобів і характеризує залежність 
підприємства від залучених засобів

Б
Коефіцієнт концентрації позикового
капіталу

2
Характеризує наскільки основні засоби 
забезпечені власними
джерелами фінансування.



В Коефіцієнт фінансування 3

розраховується  як відношення чистого 
прибутку підприємства до середньорічної 
вартості власного капіталу і характеризує 
ефективність вкладення коштів до даного 
підприємства

Г
Коефіцієнт відношення основних 
засобів до власних коштів

4
розраховується як відношення середнього 
розміру капіталу до одноденної чистої виручки
від реалізації

Д
Коефіцієнт структури позикового 
капіталу

5
характеризує інтенсивність використання
капіталу, його ділову активність.

Е Рентабельність  власного  капіталу  6
Розраховується як відношення власного 
капіталу підприємства до підсумку балансу 
підприємства.

Є Оборотність капіталу 7

розраховується як відношення чистої виручки 
від реалізації продукції (робіт, послуг) до 
середньорічної величини власного капіталу 
підприємства і показує ефективність 
використання власного капіталу підприємства.

Ж
Оборотність  капіталу  у  днях  
(тривалість  обороту)

8

розраховується як відношення 
короткострокових зобов’язань до всього 
позикового капіталу. Характеризує частку 
короткострокових зобов’язань у струкутрі 
позикового капіталу.

З
Коефіцієнт оборотності власного 
капіталу 

9
Частка власного капіталу підприємства, яка 
знаходиться у мобільній формі (нормативне 
значення 0,5).

И Коефіцієнт маневреності 10
Розраховується як відношення позикового 
капіталу підприємства до підсумку балансу 
підприємства



Тема 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ

1.1. Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Розкрийте зміст поняття „грошовий потік”.
2. За  якими  критеріями  і  як  класифікують  грошові  потоки  підприємства?  Яка

класифікація є найбільш поширеною у фінансовому аналізі?
3. Які форми звітності і для яких цілей використовують у процесі аналізу грошових

потоків підприємства?
4. Назвіть переваги і недоліки кожного з методів оцінки грошових потоків.

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Управління  грошовими  потоками  включає:  облік  руху  грошових  коштів;  аналіз
потоків грошових коштів; складання бюджету грошових коштів.

2. Ліквідний  грошовий  потік  є  показником  дефіцитного  або надлишкового сальдо
грошових  коштів  підприємства,  якщо  воно  повністю  покриє  всі  боргові
зобов’язання.

3. Рух грошових коштів, пов'язаних з фінансовою діяльністю, передбачає придбання
(створення) і реалізацію майна довгострокового використання. 

4. Фінансова діяльність підприємства відображається у надходженні коштів у формі
довгострокових і короткострокових кредитів і позик, бюджетних асигнувань та у
витрачанні  коштів  у  вигляді  погашення  заборгованості  за  отриманими  раніше
кредитами і позиками, сплаті відсотків, дивідендів.

5. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі
аналізу  змін  у  статтях  розділу  балансу  "Оборотні  активи"  та  статті  "Поточні
фінансові інвестиції".

6. Завдяки  прямому  методу  у  звіті  відображаються  відносні  суми  надходжень  і
витрачань грошових коштів. 

7. При непрямому методі аналізу фінансовий результат перетворюється у величину
грошових коштів від поточної діяльності за певний період (різниця сум на початок
і кінець періоду) за допомогою коригувальних процедур.

8. Ануїтет  являє  собою  окремий  випадок  грошового  потоку,  а  саме:  потік
односпрямованих  платежів  з  однаковими  інтервалами  між  послідовними
платежами протягом певної кількості років.

9. Класифікація грошових потоків за масштабами обслуговування: валовий та чистий.
10.Вихідний грошовий потік визначають як суму надходження грошових коштів від

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

1.3. До кожного показника доберіть єдиний варіант визначення.

Показники Визначення

А
Коефіцієнт  руху  грошових 
коштів  в  результаті 
операційної діяльності

1

розраховується як відношення величини чистого 
грошового потоку від операційної діяльності, 
зменшена на суму дивідендів до суми 
короткострокових зобов’язань. Даний коефіцієнт 
оцінює здатність підприємства погашати свої 
короткострокові зобов’язання.

Б Коефіцієнт грошового 2 Даний коефіцієнт показує здатність підприємства 



покриття виплат по 
відсотках 

погашати свої зобов’язання за умови використання 
всієї суми чистих надходжень грошових коштів на
погашення зобов’язань.

В
Коефіцієнт  грошового  
покриття  короткострокових
боргів

3 оцінка ступеню узгодженості грошових потоків у часі, 
що значним чином визначає стан фінансової рівноваги 
держави.

Г

Коефіцієнт відношення 
грошового потоку від 
операційної діяльності
до капітальних витрат 

4

Розраховується як сума величини чистого грошового 
потоку від операційної діяльності , сплачених відсотків
та сплачених податків до суми сплачених відсотків по 
довгострокових та короткострокових зобов’язаннях. 
Даний коефіцієнт показує, чи достатньо грошових 
коштів генерує підприємство в процесі своєї 
операційної  діяльності  для  виплати  відсотків  по  
довгострокових  та короткострокових зобов’язаннях.

Д

Коефіцієнт відношення 
грошового потоку від 
операційної діяльності до 
загальної суми боргу

5

вказує на ступінь рівномірності та ритмічності 
вихідного грошового потоку

Е
Коефіцієнт  достатності  
грошового  потоку  

6 характеризує здатність  підприємства покривати 
необхідні витрати грошових коштів позитивним 
грошовим потоком у звітному періоді

Є
Коефіцієнт рівномірності 
витрачання грошових 
коштів

7

вказує на те, яку частку від середньоденного 
позитивного грошового потоку від операційної 
діяльності становить величина середньоденного 
дефіциту грошових коштів, що дозволяє визначити 
обсяги додаткових надходжень, які має забезпечити 
підприємство для покриття такого дефіциту. 

Ж
Коефіцієнт кореляції 
вхідного та вихідного 
грошового потоків

8

розраховується як відношення чистого грошового 
потоку від
операційної діяльності до поточних зобов’язань. Даний
коефіцієнт показує
здатність підприємства генерувати ресурси в процесі 
своєї операційної
діяльності для виконання поточних зобов’язань.

З
Рівень дефіцитності 
грошових коштів

9

розраховується  як відношення величини доходу до 
виплати відсотків та податків плюс суми амортизації за
мінусом капітальних витрат, сплачених боргів та 
відсотків до суми середньорічних зобов’язань, що 
підлягають погашенню протягом наступних п’яти 
років. Даний коефіцієнт дає можливість згладити 
виплив циклічних  факторів,  які  проявляються  при  
використанні  коефіцієнта відношення грошового 
потоку від операційної діяльності до капітальних 
витрат.

И
Коефіцієнт ліквідності 
грошових потоків

10

розраховується як відношення величини чистого 
грошового потоку від операційної діяльності до суми 
капітальних витрат.
Даний коефіцієнт показує здатність підприємства 
погашати свої зобов’язання після здійснення 
капіталовкладень за рахунок внутрішніх джерел.



Тема 7. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Дайте означення понять «платоспроможність» і «ліквідність».
2. В чому відмінності між платоспроможністю і ліквідністю?
3. Наведіть класифікацію активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою 

терміновості погашення.

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Основними ознаками платоспроможності є: наявність у достатньому обсязі коштів
на розрахунковому рахунку; відсутність простроченої дебіторської заборгованості. 

2. Основними ознаками ліквідності  є:  формальне перевищення (у вартісній  оцінці)
оборотних активів над довгостроковими пасивами. 

3. Ступінь  ліквідності  визначається  тривалістю  періоду,  протягом  якого  ця
трансформація може бути здійснена.

4. Для  власників  підприємства  недостатня  ліквідність  може  означати  зменшення
прибутковості, втрату контролю та часткову або повну втрату вкладень капіталу.

5. Показник  власних  оборотних  коштів  (ВОК)  характеризує  ту  частину  власного
капіталу підприємства, яка є джерелом покриття його довгострокових активів.

6. Друга група (А 2) статей активу балансу – активи, що швидко реалізовуються. До
них належать запаси,  відвантажені  товари,  дебіторська заборгованість. 

7. Четверта група (А 4) статей активу балансу – активи, що важко реалізовуються. До
них належать всі статті І-го розділу Балансу «Необоротні активи».

8. Перша  група  (П  1)  статей  пасиву  балансу  –  найбільш  термінові  зобов’язання:
дебіторська заборгованість та кредити банку, строк погашення яких настав. 

9. Друга  група  (П  2)  статей  пасиву  балансу  –  короткострокові  кредити  банків  і
позики.

10.Четверта група (П 4) статей пасиву балансу – постійні пасиви або власний капітал.

1.3.До кожного показника доберіть єдиний варіант визначення.

Показники Визначення

А
Коефіцієнт поточної ліквідності 
(коефіцієнт покриття)

1

Цей показник аналогічний коефіцієнту
поточної ліквідності, однак розраховується за 
вужчим колом оборотних активів, коли з 
розрахунку виключається найменш ліквідна їх 
частина – виробничі запаси. Нормативне 
значення даного коефіцієнта встановлене в 
межах 0,7 – 0,8, хоча деякі аналітики 
рекомендують інтервал 0,5 – 1,0.

Б
Коефіцієнт  швидкої  ліквідності  
(проміжний  коефіцієнт 
ліквідності).

2

узагальнюючий  відносний  показник  
ліквідності  балансу,  який
розраховується як відношення вартості 
оборотних активів до величини
поточних зобов’язань. Дає змогу
встановити, якою мірою оборотні активи 
покривають короткострокові пасиви.

В Коефіцієнт абсолютної ліквідності 3 Розраховується, якщо коефіцієнт поточної 



ліквідності і коефіцієнт забезпеченості 
власними коштами відповідають нормативним 
значенням, але мають тенденцію до зниження.

Г
Коефіцієнт відновлення 
платоспроможності

4

Розраховується, якщо коефіцієнт поточної 
ліквідності і коефіцієнт забезпеченості 
власними коштами менше нормативного 
значення.

Д
Коефіцієнт втрати 
платоспроможності

5

характеризує ту частину поточних зобов’язань,
які можна погасити за рахунок найліквідніших 
активів. Рекомендоване значення цього 
коефіцієнта знаходиться в межах 0,2
– 0,35



Тема 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Розкрийте зміст поняття «фінансова стійкість».
2. Характеристика типів фінансової стійкості.
3. Який взаємозв’язок існує між фінансовою стійкістю та структурою капіталу 

підприємства.
4. Що характеризує запас фінансової міцності.
5. Характеристика абсолютних показників фінансової стійкості.
6. Характеристика відносних показників фінансової стійкості.
7. Сутність і сфера дії фінансового важеля.

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Фінансова  стійкість  —  це  такий  стан  фінансових  ресурсів  підприємства,  їх
розподіл  і  використання,  що  забезпечують  йому  незалежність  від  внутрішніх
джерел фінансування. 

2. До  зовнішніх  факторів  впливу  на  фінансову  стійкість  підприємства  відносять:
платоспроможний  попит  і  рівень  доходів  споживачів,  податкову,  кредитну
політику  держави,  законодавчі  акти  з  контролю  за  діяльністю  підприємства,
зовнішньоекономічні зв’язки тощо.

3. Мобільні  фінансові  активи  –  це  високоліквідні  активи,  тобто  грошові  кошти  і
дебіторська заборгованість.  

4. Довгострокові  нефінансові  активи  включають  запаси  і  витрати,  нематеріальні
активи та незавершене будівництво. 

5. Поріг  рентабельності  (ПР)  –  це  відношення  суми  постійних  витрат  у  складі
собівартості реалізованої продукції до частки маржинального доходу у виручці.

6. Власні  оборотні  кошти,  призначені  для  фінансування  поточної  діяльності,
характеризують суму коштів, вкладених в необоротні активи. 

7. У  разі  коли  довгострокові  кредити  і  позики  використовуються  для  придбання
основних засобів  і  інших необоротних активів,  вони можуть бути прирівняні  до
джерел власних коштів.

8. Нестійкий  фінансовий  стан  виникає  у  випадку,  коли  запаси  і  витрати
забезпечуються сумою власних оборотних коштів та довго строковими позиковими
джерелами.

9. Важливою характеристикою стійкого фінансового стану є коефіцієнт маневреності,
який визначається як відношення власних оборотних коштів підприємства до суми
джерел власних і короткострокових позикових коштів. 

10. Для  стабілізації  фінансової  стійкості  підприємства,  виходу  підприємства  з
кризового  фінансового  стану  необхідно:  збільшити  частку  власних  оборотних
коштів в оборотних активах; додатково залучити кредитні ресурси;

1.3.До кожного показника доберіть єдиний варіант визначення.

Показники Визначення

А Коефіцієнт автономії 1
Характеризує ступінь мобільності власних 
засобів підприємства

Б Коефіцієнт фінансової 
залежності

2 Розраховується як відношення вартості робочого 
капіталу (власних оборотних коштів) до суми 
джерел власних коштів;



характеризує ступінь мобільності використання 
власних коштів підприємством

В
Коефіцієнт маневреності 
власних засобів

3
Визначається як відношення власного капіталу та
залученого

Г
Коефіцієнт маневреності
Робочого капіталу

4
Розраховується як відношення всієї суми 
зобов’язань по залучених коштах та суми власних
коштів

Д
Коефіцієнт фінансової 
стабільності

5

Визначає частку коштів власників підприємства в
загальній сумі коштів, вкладених у майно 
підприємства.
Характеризує можливість підприємства виконати
свої зовнішні зобов’язання за рахунок 
використання власних коштів,
незалежність його функціонування від позикових
коштів.

Е
Коефіцієнт співвідношення
залученого і власного капіталу

6
дозволяє оцінити частку позикових коштів при 
фінансуванні капітальних вкладень

Є

Коефіцієнт концентрації
Власного капіталу
(коефіцієнт автономії, 
коефіцієнт незалежності)

7

Визначається як відношення загальної суми 
власних коштів до підсумку балансу, чим більше 
значення коефіцієнта, тим менша залежність 
підприємства від зовнішніх джерел фінансування

Ж
Коефіцієнт концентрації 
позикового капіталу

8
Характеризує частку позикових коштів у 
загальній сумі коштів, вкладених у майно 
підприємства

З
Коефіцієнт довгострокового 
залучення позикових коштів

9
Показник показує скільки на кожну гривню 
власних засобів, вкладених в активи 
підприємства, приходиться позикових коштів

И
Коефіцієнт фінансового ризику 
(або фінансового левериджу)

10

Показник обернений до коефіцієнта автономії; 
показує, яка сума загальної вартості майна 
підприємства припадає на
1 грн.. власних коштів

1.4.Оберіть єдину правильну відповідь

1. Фінансова стабільність підприємства пов’язана з рівнем залежності від….?:
А. Кредиторів та інвесторів;
Б. Конкурентів;
В. Попиту на продукцію; 
Г. Страховиків;

2.Що необхідно здійснити підприємству, для досягнення фінансової 
стабільності?
А. Ліквідувати поточну платоспроможність;

Б. Відновити фінансову стійкість (фінансову рівновагу у короткостроковий період);
В. Забезпечити фінансову рівновагу у довгостроковому періоді;
Г. Всі відповіді правильні;

3.Які заходи впроваджуються для досягнення фінансової стабільності?
А.Оперативні, тактичні, стратегічні;
Б. Оперативні, базові, стратегічні;
В. Деталізуючі, тактичні, стратегічні;
Г. Правильної відповіді не має;



4. Які заходи відносять до оперативних?
А. Зменшення суми всіх забов’язань у довгостроковому періоді і збільшення суми 
найліквідніших активів;
Б. Зменшення суми поточних забов’язань у короткостроковому періоді і збільшення суми 
найліквідніших активів;
В.Досягнення підприємством точки фінансової рівноваги у наступному періоді;
Г. Підтримання фінансової рівноваги у довгостроковому періоді;

5.Фінансова стабільність – це…?
А. Спроможність підприємства досягти стану фінансової ліквідності при збереженні 
достатнього ступеня кредитоспроможності;
Б. Спроможність підприємства досягти стану фінансової стійкості при збереженні 
достатнього ступеня фінансової ріноваги;
В. Спроможність підприємства досягти стану потенційної рівноваги при збереженні 
достатнього ступеня ресурсної  стійкості;
Г. Спроможність підприємства досягти стану фінансової рівноваги при збереженні 
достатнього ступеня фінансової стійкості;

6. Складовими елементами фінансової стабільності є:
А. Фінансова рівновага та фінансова стійкість;
Б. Ресурсна стійкість та потенційна стійкість;
В. Фінансова рівновага та потенційна стійкість;
Г. Правильна відповідь Б та Г;

7. Фінансова стійкість – це…?
А. Фінансовий стан ефективного використання ресурсів згідно напрямів їх використання;
Б. Фінансовий стан ефективного підвищення спроможності і рівня фінансової рівноваги;
В. Фінансовий стан ефективного використання ресурсів, що сприяє нарощуванню власних
коштів;
Г. Фінансовий стан ефективного використання ресурсів відповідно до оптимальної 
структури трудових і матеріальних ресурсів;

8. Які чинники можна віднести до зовнішній похідних чинників?
А. демографічна ситуація, загальний рівень стабільності, амортизаційна політика; 
Б. демографічна ситуація, рівень інфляції , амортизаційна політика;
В. демографічна ситуація, рівень конкуренції, амортизаційна політика;
Г. демографічна ситуація, рівень конкуренції, рівень інфляції;

9. Які чинники можна віднести до зовнішніх деталізуючих чинників?
А. рівень інфляції , амортизаційна політика;
Б. демографічна ситуація, загальний рівень стабільності,
В. рівень інфляції, рівень конкуренції;
Г. демографічна ситуація, рівень конкуренції;

10. Які чинники можна віднести до внутрішніх похідних?
А. Стратегія управління активами ти капіталом;
Б. Стратегія управління ризиком та позиковим капіталом; 
В. Стратегія управління капіталом та ризиком;
Г. Стратегія управління активами та позиковим капіталом;



Тема 9. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

a) Інформаційна база аналізу кредитоспроможності позичальника – юридичної особи.
b) Характеристика фінансових показників, що визначають якість фінансового стану 

підприємства та використовуються в процесі оцінювання кредитоспроможності.

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Показник абсолютної ліквідності характеризує платоспроможність підприємства на
дату складання балансу і показує, яку частину короткострокових зобов’язань воно
має можливість погасити негайно.

2. Для  оцінки  кредитоспроможності  використовують  такі  методи:  коефіцієнтний,
балансовий, ієрархічний, дискримінантний аналіз. 

3. За  результатами  аналізу  кредитоспроможності  позичальника  виділяють  п'ять
класів: А, Б, В, Г, Д в міру її погіршення.

4. Комерційні  банки  розробляють  показники  додаткової  оцінки  підприємств-
позичальників залежно від основного виду діяльності та форм власності.

5. Коефіцієнт  структури  довгострокових  вкладень  показує,  яка  частина
позаоборотних  активів  профінансована  за  рахунок  короткострокових  позикових
коштів. 

6. Коефіцієнт  заборгованості  показує,  наскільки  підприємство  виконує
короткострокові зобов'язання. 

7. Окупність інвестицій або активів свідчить про здатність підприємства ефективно
використати активи для отримання прибутку.

8. Коефіцієнт ліквідності показує прибутковість підприємства щодо обсягів реалізації
продукції. 

9. Якщо  підприємство  має  великий  обсяг  позичених  коштів,  високий  показник
окупності  власного капіталу, це свідчить про надмірний фінансовий ризик, який
воно взяло на себе. 

10. В  Україні  критерії  оцінки  фінансового  стану  підприємства-позичальника
визначаються кожним комерційним банком самостійно.

1.3.Оберіть єдину правильну відповідь
1. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового
стану: Клас "А"

А. фінансова діяльність дуже добра;
Б. фінансова діяльність дуже добра але ймовірність підтримування її на цьому рівні 
протягом тривалого часу є низькою;
В. фінансова діяльність задовільна; 
Г. фінансова діяльність незадовільна;

2. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового
стану: Клас "Б"
А. фінансова діяльність дуже добра;
Б. фінансова діяльність дуже добра але ймовірність підтримування її на цьому рівні 
протягом тривалого часу є низькою;
В. фінансова діяльність задовільна; 
Г. фінансова діяльність незадовільна;



3. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового
стану: Клас "В"
А. фінансова діяльність дуже добра;
Б. фінансова діяльність дуже добра але ймовірність підтримування її на цьому рівні 
протягом тривалого часу є низькою;
В. фінансова діяльність задовільна; 
Г. фінансова діяльність незадовільна;

4. Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану: 
Клас "Г"
А. фінансова діяльність дуже добра;
Б. фінансова діяльність дуже добра але ймовірність підтримування її на цьому рівні 
протягом тривалого часу є низькою;
В. фінансова діяльність задовільна; 
Г. фінансова діяльність незадовільна;

5. Для оцінки фінансового стану підприємства - юридичної особи
враховуються такі об'єктивні показники його діяльності: А. обсяг реалізації;
Б. прибутки і збитки;
В. Видатки, пов'язані з обслуговуванням зовнішніх джерел;
Г. Видатки, пов'язані з обслуговуванням внутрішніх джерел;
Д. Всі відповіді правильні;
Е. Правильна відповідь А та Б;
Є. Правильна відповідь В та Г;

6. Кредитоспроможність – це:
А.  спроможність  клієнта  в  повному  обсязі  та  у  визначений  кредитною  угодою  строк
розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями;
Б. своєчасність погашення всіх видів боргів;
В. суперечність між потребою підприємства в грошових коштах та їх наявністю;
Г. сукупність механізмів реалізації кредитних відносин.

7. Кредитування – це:
А. своєчасність погашення всіх боргів;
Б. спроможність клієнта в повному обсязі та у визначений кредитною угодою строк 
розраховуватися за своїми борговими зобов’язаннями;
В. здатність перетворення цінностей в грошові кошти;
Г. процес надання кредиту, який включає сукупність механізмів реалізації кредитних 
відносин;

8. Коефіцієнт покриття поточної ліквідності показує:
А. яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, 
мобілізувавши всі оборотні кошти; 
Б. яка частина функціонуючого капіталу "заморожена" у виробничих запасах;
В. якою мірою оборотні кошти або майно організації сформовані за рахунок власних 
джерел;
Г. частину короткотермінових зобов'язань організації, яка може бути погашена в короткий
термін за рахунок коштів найбільш ліквідних активів;

9. Коефіцієнт забезпеченості показує:
А. яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, 
мобілізувавши всі оборотні кошти;



Б. якою мірою оборотні кошти або майно організації сформовані за рахунок власних 
джерел;
В. яка частина функціонуючого капіталу "заморожена" у виробничих запасах;
Г. яку частину поточних зобов'язань за кредитами і розрахунками можна погасити, 
мобілізувавши всі оборотні кошти;

10. Коефіцієнт заборгованості:
А. показує, наскільки діяльність підприємства фінансується за рахунок позичених коштів, 
дає уявлення про кредитоспроможність підприємства та рівень фінансового ризику;
Б. свідчить на скільки ефективно підприємство використовує свої активи; 
В. показує загальну ефективність (результативність) діяльності підприємства;
Г. показує прибутковість підприємства щодо обсягів реалізації продукції, його зниження 
може вказувати на зниження цін на продукцію або на меншу ефективність виробництва;

  1.4. Встановити відповідність.

Термін Визначення
1. Банківський кредит А.відношення  загальної  суми  заборгованості

до власного капіталу 
2. Залучений капітал Б.кошти,  що  залучаються  для  фінансування

діяльності підприємства на умовах платності,
строковості, поверненості

3. Коефіцієнт грошового потоку В.кошти,  які  надаються  банком  у  позику
клієнту  для  цільового  використання  на
встановлений термін під визначений відсоток

4. Коефіцієнт заборгованості Г.відношення  всіх  оборотних  засобів  (не
виключаючи  витрати  майбутніх  періодів)  до
суми  термінових  зобов'язань  (сума
кредиторської  заборгованості  й
короткострокових кредитів)

5. Коефіцієнт покриття Д.показує яка  частина грошових надходжень
клієнта спрямовується на покриття основного
боргу і процентів за позичками строком до 1
року



Тема 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Сутність, значення та завдання аналізу ділової активності підприємства.
2. Мета, етапи, зміст налізу собівартості продукції.
3. Наведіть внутрішні та зовнішні джерела фінансування.
4. Розкрийте сутність операційного і фінансового циклів.
5. В чому проявляється ефективність прискорення оборотності оборотних активів.

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. До якісних показників ділової активності можна віднести: репутацію підприємства,
конкурентоздатність,  широту  ринків  збуту  (внутрішніх  і  зовнішніх),  наявність
стабільних постачальників і споживачів.

2. Аналіз  ділової  активності  дозволяє  проаналізувати  ефективність  основної
діяльності  підприємства,  що  характеризується  швидкістю  обертання  фінансових
ресурсів підприємства. 

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості  обчислюється як відношення
чистої  виручки  від  реалізації  продукції  (робіт,  послуг)  до  середньої  величини
підсумку  балансу  підприємства  і  характеризує  ефективність  використання
підприємством усіх наявних ресурсів, незалежно від джерел їхнього залучення. 

4. Тривалість фінансового циклу визначається як сума періоду обороту дебіторської
заборгованості (в днях) і періоду обороту виробничих запасів (в днях). 

5. Коефіцієнт  оборотності  основних  засобів  (фондовіддача)  розраховується  як
відношення  чистої  виручки  від  реалізації  продукції  (робіт,  послуг)  до
середньорічної вартості основних засобів. 

6. Коефіцієнт оборотності чистого робочого капіталу дорівнює відношенню чистого
доходу від реалізації до розміру чистого робочого капіталу середнього за період.

7. Коефіцієнт оборотності активів розраховується як відношення чистої виручки від
реалізації продукції (робіт, послуг) до середньорічної величини власного капіталу
підприємства  і  показує  ефективність  використання  власного  капіталу
підприємства.  

8. Підвищення  ефективності  діяльності  підприємства  здійснюється  за  рахунок
прискорення обертання ресурсів і скорочення періоду їх обороту.

9. якщо NPV> 0, то проект слід прийняти до реалізації; якщо NPV< 0, то проект слід 
відхилити.

10.Коефіцієнти  рентабельності  –  система  показників  фінансової  активності
підприємства,  яка  характеризує  наскільки  швидко  сформований  капітал
обертається в процесі його господарської діяльності. 



Тема 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1. Економічна сутність фінансових результатів діяльності підприємства.
2. Зміст і завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
3. Як  показник  рентабельності  оборотного  капіталу  пов’язаний  з  рентабельністю

реалізації та оборотністю оборотних активів?

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Рівень рентабельності реалізації продукції визначається відношенням прибутку від
операційної діяльності до суми виручки від реалізації в оптових цінах без ПДВ та
акцизу.

2. Точка беззбитковості дорівнює діленню змінних витрат на маржинальний дохід на
один виріб.

3. Прибуток  (збитки)  звітного  періоду  являє  собою  алгебраїчну  суму  одержаних
результатів  від операційної  діяльності,  від звичайної  діяльності  та надзвичайних
операцій.

4. Дохід (виручка)  від реалізації  товарів  (робіт,  послуг)  підприємства  визначається
вирахуванням  з  доходу  (виручки)  від  реалізації  товарів  (робіт,  послуг)
підприємства податків, зборів, знижок тощо. 

5. Собівартість  реалізованої  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  —  це  виробнича
собівартість  реалізованої  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)  або  собівартість
реалізованих товарів.

6. До витрат на збут підприємства відносять витрати на утримання адміністративно-
управлінського  персоналу,  експлуатацію  основних  засобів  адміністративного
призначення,  на  гонорари  за  професійні  послуги,  витрати  на  дослідження  і
розробки; витрати на зв'язок; амортизація нематеріальних активів; тощо. 

7. Чистий  прибуток  або  збиток  розраховують  як  алгебраїчну  суму  прибутку  від
звичайної  діяльності  та надзвичайного доходу, надзвичайних витрат і податків з
надзвичайного прибутку.

8. Маржинальний  дохід  являє  собою  різницю  між  виручкою  від  реалізації  і
постійними витратами або суму постійних витрат і прибутку. 

9. Витрати від участі в капіталі – відображають збиток, спричинений інвестиціями в
асоційовані дочірні або спільні підприємства, облік яких проводиться за методом
участі в капіталі.

10. Дохід від участі в капіталі – відображають такі загальногосподарські витрати, які
спрямовані на обслуговування та управління підприємством. 



1.3. Відгадайте приховані у ребусі слова:



Тема 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1) Класифікаційні аспекти інвестицій.
2) Що являє собою ризик інвестиційної діяльності?
3) Що розуміють під інвестиційною привабливістю підприємства?

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1. Якщо сума чистих інвестицій від’ємна (ЧІ < 0), це свідчить про зменшення обсягу
випуску продукції.

2. Непряме інвестування здійснюють інвестори, які безпосередньо добирають об’єкти
інвестування та вкладають в них кошти (майно, активи). 

3. Чиста теперішня вартість (NPV) розраховується як різниця між сумою приведених
до  теперішнього  часу  чистих  грошових  потоків  за  роками  і  приведених
інвестиційних витрат.

4. Під  внутрішньою  ставкою  доходу  інвестиції   розуміють  значення  коефіцієнта
дисконтування r, при якому чиста теперішня вартість (NPV) проекту дорівнює 1. 

5. Рентабельність акції – дивіденди на акцію / ринкова ціна акції.
6. Якщо валові інвестиції  будуть дорівнювати сумі амортизаційних відрахувань, то

можна  стверджувати  про  відсутність  економічного  зростання  та  незмінність
виробничої потужності підприємства.

7. Норма  рентабельності  інвестицій  (HRI) визначає ступінь прибутковості одиниці)  визначає  ступінь  прибутковості  одиниці
витрат.  Його  розраховують  шляхом  відношення  чистої  теперішньої  вартості  до
початкової суми інвестицій. 

8. Коефіцієнт  ефективності  інвестицій  (КЕІ)  відображає  рівень  прибутковості
інвестицій без врахування дисконтування доходів.

9. Фінансові інвестиції  – це вкладення у виробничі  фонди (основні  та оборотні),  а
капітальні інвестиції – вкладення в інші суб’єкти господарської діяльності з метою
одержання прибутку або інших вигод у майбутньому. 

10. Облігація  –  це  цінний  папір,  що  дає  можливість  її  власнику  отримати  дохід  у
вигляді фіксованих відсотків та різниці між ціною придбання і номіналом, за яким
облігація погашається.

1.3. Задачі:

1. Чи доцільно придбати облігацію номіналом 1000 грн і річною купонною ставкою
12% за ціною 920 грн, якщо термін погашення 10 років, а бажана норма дохідності 14%? 

2. Підприємство планує вкласти гроші в проект з початковими інвестиціями 4500
грн. За оцінками проект має забезпечити стабільні грошові потоки за 1-й рік 1300 грн; за
2-й – 2000 грн, за 3-й – 1800 грн і за 4-й – 1000 грн. Чи потрібно прийняти цей проект,
якщо необхідний період окупності підприємства становить 3 роки? 



1.4. Встановити відповідність.

Методи аналізу інвестиційних проектів

Показники Визначення

А
Метод розрахунку чистої 
теперішньої вартості (чистого 
приведеного доходу, NPV).

1

Метод не передбачає упорядкованості грошових 
надходжень в часі. Алгоритм розрахунку залежить 
від рівноваги розподілу прогнозованих доходів від 
інвестицій.

Б

Метод розрахунку коефіцієнта 
рентабельності інвестиції 
(індекса дохідності, Рrofitability 
I) визначає ступінь прибутковості одиниціndex, РІ).

2
Розраховується як різниця між сумою приведених 
до теперішнього часу чистих грошових потоків за 
роками і приведених інвестиційних витрат.

В

Метод визначення терміну 
окупності і дисконтованого 
терміну окупності інвестицій 
(DPP Discounted Payback 
Period).

3

Значення коефіцієнта дисконтування r, при якому 
чиста теперішня вартість (NPV) проекту дорівнює 
нулю. Цей показник характеризує ефективність 
проекту (чим більше, тим краще), показує також 
ціну капіталу, за якою ми можемо залучати капітал
для реалізації цього проекту.

Г
Метод розрахунку внутрішньої 
ставки доходу (I) визначає ступінь прибутковості одиниціnternal Rate of 
I) визначає ступінь прибутковості одиниціRR).

4
Відносний показник, який характеризує рівень 
доходів на одиницю витрат, тобто показує 
ефективність вкладень.

Д
Індекс рентабельності 
інвестицій (I) визначає ступінь прибутковості одиниціR)

5

Визначає ступінь прибутковості одиниці витрат. 
Його розраховують шляхом відношення чистої 
теперішньої вартості до початкової суми 
інвестицій.



Тема 13. КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
ПІДПРИЄМСТВА

1.1.Дайте розгорнуту відповідь на запитання:

1) Охарактеризуйте види банкрутства.
2) Основні чинники банкрутства підприємства.
3) Охарактеризуйте модель Альтмана.
4) Охарактеризуйте чотирифакторну модель Таффлера.
5) Сутність зовнішніх та внутрішніх факторів фінансової кризи на підприємстві.

1.2. Оцініть правильність тверджень («ТАК» або «НІ»):

1) Показники та фактори незадовільного фінансового стану: неефективне розміщення
коштів,  брак  власних  оборотних  коштів,  наявність  стійкої  заборгованості  за
платежами, негативні тенденції у виробництві. 

2) Комплексний  фінансовий  аналіз  -  це  сукупність  заходів,  спрямованих  на  збір,
узагальнення  та  обробку  вхідної  фінансової  інформації,  з  метою  ідентифікації
економічного потенціалу об'єкта аналізу, а також форма подання результатів такої
ідентифікації.

3) Модель  прогнозування  банкрутства  М.  Спрінгейта  має  наступний  вигляд:  Z  =
0,717X1 + 0,847X2 + 3,107X3 + 0,42X4 + 0,995X5. 

4) В загальному модель Ліса, яка має наступний вигляд: Z = 1,03X1 + 3,07X2 + 0,66X3
+ 0,4X4. 

5) На підставі практичних результатів проведення комплексного фінансового аналізу
здійснюється  порівняльний  аналіз.  Він  є  внутрішньогосподарчим  аналізом
зведених показників фінансової звітності по окремих напрямах діяльності самого
підприємства  та  його  дочірніх  підприємств  або  міжгосподарський  аналіз
показників  цієї  фірми  порівняно  з  відповідними  показниками  конкурентів,
середньогалузевими або середніми показниками.

6) Модель  М.  Спрінгейта  передбачає  розвиток  інтегрального  показника,  за
допомогою  якого  здійснюється  оцінка  ймовірності  визнання  підприємства
банкрутом. 

7) За  індексним  підходом  дискримінантного  аналізу  серед  вітчизняних  моделей
банкрутства виділяється модель О.О. Терещенка,  як система інтегральної оцінки
фінансового стану підприємств на основі вітчизняних статистичних показників.

8) Модель  Ліса  була  розроблена  в  1978  р.,  що  передбачає  використання
мультиплікативного  дискримінантного  аналізу  для  вибору  4  з  19  найвідоміших
фінансових показників, які найбільшим чином розрізняються для успішно діючих
підприємств та банкрутів. 

9) Коефіцієнт Бівера розраховується як відношення різниці між чистим прибутком і
нарахованою амортизацією до суми довгострокових і по' точних зобов'язань.

10) Модель  Т.  Тесленко  застосовується  для  прогнозування  випадків
невиконання позичальником умов кредитного договору. 



1.3. Відгадайте приховані у ребусі слова:



6. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ

1. Сутність та мета фінансового аналізу, його задачі. 
2. Класифікація видів фінансового аналізу. 
3. Сутність взаємозв’язків між явищами. 
4. Аналіз жорстко детермінованих зв’язків.
5. Сукупність та класифікація методів фінансового аналізу. 
6. Основні типи моделей, що використовуються в процесі аналізу. 
7. Загальні підходи до оцінки майнового стану, її роль та значення. 
8. Аналіз наявності, стану і руху основних засобів.   
9. Сутність  поняття  „платоспроможність”  та  її  взаємозв’язок  із

ліквідністю. 
10.Визначення та оцінка власного оборотного капіталу підприємства.
11.Аналіз маневреності, його значення та порядок здійснення.
12.Поняття операційного та  фінансового циклів,  порядок розрахунку їх

тривалості та оцінки.
13.Аналіз власного капіталу підприємства.
14.Поняття „фінансової стійкості” та основні методи її оцінки.
15.Ідентифікація типу фінансової стійкості підприємства.
16.Коефіцієнтний аналіз в оцінці фінансової стійкості. 
17.Аналіз руху грошових коштів прямим методом.
18.Аналіз руху грошових коштів непрямим методом.
19.Аналіз ділової активності підприємства.
20.Аналіз дебіторської заборгованості.
21.Поняття рентабельності капіталу.
22.Конкурентне середовище та маркетинг.
23.Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.
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