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ТЕМА 1. ЗНАЧЕННЯ І ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО 

АНАЛІЗУ 

Фінансовий аналіз – це галузь економічної науки, яка досліджує 

вплив прийнятих і запланованих господарських рішень для зміни фінансово-

го стану підприємства, його спроможності вчасно погасити свої зо-

бов’язання, для підвищення ефективності використання наявних активів. 

Мета фінансового аналізу полягає не тільки і не стільки в тому, щоб 

встановити і оцінити рівень фінансового стану підприємства, виявити основ-

ні закономірності його розвитку, але і в тому щоб розробити обгрунтовані 

рішення фінансової стратегії на майбутнє. З цією метою використовуються 

різні розрахунково-конструктивні методи досліджень, за допомогою яких у 

результаті аналізу об'єктивної реальності розробляють проекти рекомендацій 

та управлінських рішень на перспективу. 

Історія фінансового аналізу бере свій початок у середині XIX століття 

коли в США виникла школа «емперічних прагматиків». Вони намагалися 

створити систему показників, придатних до аналізу фінансового стану фірми. 

В окрему науку фінансовий аналіз виділився на початку 90-х років XIX ст. 

Основні етапи розвитку фінансового аналізу у ХХ ст.:  

1) 30-50 рр. - акцент робився на аналіз причин банкрутства, ліквіднос-

ті акцій та регулюванні ринку цінних паперів; 

2) кінець 50 - початок 90-х років - увага фінансових аналітиків була 

зосереджена на прийнятті управлінських рішень відносно вибору активів і 

пасивів з метою максимізації прибутку; 

3) початок 90-х років - інтерес фінансових аналітиків перемістився у 

сферу аналізу впливу глобалізації бізнесу та фінансового стану корпорацій та 

використання комп’ютерних технологій. 

Фінансовий аналіз як і кожна окрема наука має свої завдання, які 

пов’язані з його цілями, але у них є: 

- проведення попереднього (експрес-аналізу) фінансового стану 

підприємства з використанням даних балансу; 

- оцінка фінансового стану з використанням коефіцієнтів структу-

ри капіталу, ділової активності, ринкової активності; 

- аналіз величини робочого капіталу, оборотних активів, ефектив-

ності їх використання; 

- оцінка фінансової стабільності підприємства; 

- аналіз та оцінка імовірності банкрутства підприємства; 

- аналіз майна підприємства; 

- аналіз оборотних активів; 

- аналіз джерел формування капіталу підприємства; 

- аналіз грошових потоків; 

- аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. 
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Метод – це сукупність прийомів і операцій, практичне і теоретичне 

освоєння дійсності. 

Метод фінансового аналізу – діалектичний спосіб дослідження фінан-

сового стану підприємства в його становленні та розвитку. 

Таким чином в основі методу фінансового аналізу лежить діалектич-

ний спосіб дослідження. Основні принципи цього способу такі: все пізнаєть-

ся в русі, у динаміці, у взаємозалежності, проявленні в необхідності та випа-

дковості, єдності та боротьбі протилежностей, переході кількості в якість. 

Реальне використання способів діалектики здійснюється за допомо-

гою наукового апарату фінансового аналізу. Цей апарат включає багато різ-

них прийомів і способів, розроблених як на межах самого фінансового аналі-

зу, так і запозичених з інших економічних наук. Науковий апарат фінансово-

го аналізу є основною складовою його методу. 

Методи фінансового аналізу прийнято поділяти на: 

- класичні; 

- математичні. 

Класичні - прийнято відносити такі методи та прийоми, які не дають 

однозначно показників, що інтерпретуються та чітких залежностей.   

До математичних відносять такі методи, які дозволяють однозначно 

чи достатньо чітко інтерпретувати отримані результати.  

Предмет - це окрема цілісність, відокремлення світу об’єктів, процес 

людської діяльності і пізнання. 

Предметом фінансового аналізу є рух фондових потоків, обумовлених 

дією об’єктивних і суб’єктивнх факторів, що знаходять своє відображення  в 

системі економічних показників. 

Бухгалтерський баланс це не що інше як відображення стану руху 

фондових потоків на відповідну дату. Актив показує структуру та величину 

засобів залучених у цей рух, а пасив - їх джерела. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Зміст та зв’язок фінансового аналізу з іншими науками. 

2. Історія фінансового аналізу 

3. Завдання фінансового аналізу. 

4. Предмет фінансового аналізу. 

5. Метод фінансового аналізу. 
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ТЕМА 2. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ 

Проводячи попередній експрес-аналіз балансу, необхідно вивчити і 

проаналізувати характер змін окремих його статей і розділів та зробити по-

передню оцінку фінансового стану господарства. Для цього необхідно: 

1) виявити позитивні й явно негативні статті балансу (часто економі-

сти їх називають “хворими” статтями); 

2) провести оцінку зміни валюти балансу за період, який аналізуєть-

ся; 

3) дати оцінку динаміки і структури балансу. 

За впливом на фінансовий стан негативні статті можна умовно поділи-

ти на дві групи: ті що свідчать про вкрай незадовільну роботу підприємства, 

вказуючи на його становище. Це: “Непокритий збиток”, “Неоплачений капі-

тал”, “Вилучений капітал”. До другої групи слід віднести статті, які свідчать 

про певні недоліки у роботі підприємства. Це перш за все: “Дебіторська за-

боргованість”, “Кредиторська заборгованість”, “Відстрочені податкові зо-

бов’язання”, “Поточні зобов’язання з оплати праці” в разі їх перевищення се-

редньомісячного фонду заробітної плати на даному підприємстві. 

На здоровий фінансовий стан вказують залишки за такими статтями 

“Довгострокові фінансові інвестиції”, “Незавершене будівництво”, “Грошові 

кошти”, “Поточні фінансові інвестиції”, «Резервний капітал», «Нерозподіле-

ний прибуток», «Довгострокові кредити банків». Таким чином, тільки при 

наявності окремих статей балансу вже можна зробити певні висновки про фі-

нансовий стан господарства, розрахунку показників. Далі проводиться оцінка 

зміни валюти балансу, порівнюючи в абсолютному виразі зміну підсумків 

активу і пасиву балансу на початок і кінець звітного періоду. 

Позитивним вбачається збільшення валюти балансу, що, як правило, 

свідчить про зростання виробничих можливостей підприємства, ріст інтенси-

вності виробництва. Але при цьому необхідно враховувати фактор інфляції, 

та факти проведення до оцінки та індексації активів. 

Зменшення валюти балансу оцінюється негативно, оскільки скорочу-

ються обсяги господарської діяльності, зменшується попит на продукцію, 

можлива недостача сировини і матеріалів, згортання будівництва тощо. До-

повнюючи аналіз валюти балансу необхідно співставити його з плановим ба-

лансом, балансами минулих років і даними конкурентів. 

Звіт про фінансові результати (Ф №2) складається з трьох розділів і ві-

дображає вплив управлінських рішень на результативність бізнесу за відпо-

відний період. Він є необхідним доповненням до балансу, пояснюючи при-

чини зміни прибутковості і забезпечує аналітиків суттєвою інформацією для 

оцінки діяльності підприємства. Тут показані одержані доходи за певний пе-

ріод, а також собівартість, операційні витрати та податки. Найбільш інфор-

мативним з точки зору фінансового аналізу є І розділ Звіту про фінансові ре-
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зультати. У процесі аналізу необхідно в першу чергу звернути увагу на зміни 

відповідних статей доходів та витрат саме в даному розділі. 

Призначення Звіту про рух грошових коштів (Ф №3) - забезпечення 

користувачів фінансових звітів достовірною інформацією про канали надхо-

дження і шляхи витрат грошових коштів. Така інформація не може бути 

отримана за допомогою інших звітів, які складаються за принципом нараху-

вання.  

З метою складання Звіту про рух грошових коштів усі господарські 

операції підприємства, що впливають на залишок грошових коштів, групу-

ються за видами діяльності. Виділяються три види діяльності:  

 операційна; 

 інвестиційна; 

 фінансова. 

Класифікація господарських операцій передбачає також їх розділення 

на звичайну і надзвичайну діяльність, що тісно пов'язано з класифікацією го-

сподарських операцій з метою складання Звіту про фінансові результати. 

Крім того, це розділення залежить від профілю підприємства. Для інвести-

ційної компанії торгівля цінними паперами буде вважатися операційною дія-

льністю, тоді як для будівельної компанії - інвестиційною. 

Останнім звітом, що входить до складу фінансової звітності, є Звіт про 

власний капітал (Ф.№ 3). Вимоги до його форми і змісту встановлені Поло-

женням (стандартом) бухгалтерського обліку 5  "Звіт про власний капітал». 

Хоч загальна сума власного капіталу розкривається у балансі за його складо-

вими на кінець звітного і попереднього періодів, користувачі фінансової зві-

тності потребують більш детальної інформації про зміни, що відбулися про-

тягом звітного періоду, і причинах цих змін. Це і є метою складання Звіту 

про власний капітал. 

 

Завдання 1. Провести фінансовий аналіз бухгалтерського балансу (Ф.№1), 

Звіту про фінансові результати (Ф.№2), Звіту про рух грошових коштів   

(Ф. №3), Звіту про власний капітал (Ф.№4).  

Мета: засвоєння методики складання порівняльного аналітичного аналізу 

фінансової звітності підприємства. 

Джерела інформації: 

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 

3. Звіт про рух грошових коштів (Ф. №3).  

4. Звіт про власний капітал (Ф. №4). 
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Таблиця 2.1. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАЛАНСУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІ-

ДПРИЄМСТВА 

Стаття 

Код 

рядка 
Роки Абсолютні 

зміни (+,-) 

Відносні змі-

ни, % 

200   200   200   200   200   200   200   

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4 8=5/3* 

100  

9=5/4* 

100 

 I. Необоротні активи                                         

Нематеріальні активи:                                                 

  залишкова вартість  010        

  первісна вартість  011        

  знос  012        

Незавершене будівництво  020        

Основні засоби:                                                       

  залишкова вартість  030        

  первісна вартість  031        

  знос  032        

Довгострокові біологічні акти-
ви: 

        

  залишкова вартість  035        

  первісна вартість  036        

  знос  037        

Довгострокові фінансові інвес-
тиції:  

        

які обліковуються за методом 
участі в капіталі інших підпри-
ємств  

040        

інші фінансові інвестиції 045        

Довгострокова дебіторська за-
боргованість   

050        

Відстрочені податкові активи 060        

Інші необоротні активи 070        

Усього за розділом I 080        

 II. Оборотні активи                                          

Запаси:                                                               

   виробничі запаси  100        
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Продовження табл. 2.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 поточні біологічні активи                                       110        

   незавершене виробництво 120        

   готова продукція 130        

   товари 140        

Векселі одержані  150        

Дебіторська заборгованість  
 за товари, роботи, послуги:                                   

        

  чиста реалізаційна вартість  160        

  первісна вартість 161        

  резерв сумнівних боргів  162        

Дебіторська заборгованість за 
розрахунками:                                              

        

  з бюджетом  170        

  за виданими авансами  180        

  з нарахованих доходів  190        

  із внутрішніх розрахунків  200        

Інша поточна дебіторська забор-
гованість                                                

210        

Поточні фінансові інвестиції 220        

Грошові кошти та їх еквівален-
ти:                                                  

        

  в національній валюті  230        

  в іноземній валюті  240        

Інші оборотні активи 250        

Усього за розділом II  260        

III. Витрати майбутніх періо-

дів                                                 

270        

Баланс  280        
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Продовження табл. 2.1. 
 

Стаття 

Код 

рядка 
Роки Абсолютні 

зміни (+,-) 

Відносні 

зміни, % 

200   200   200   200   200   200   200   

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4 8=5/3* 

100  

9=5/4* 

100 

I.Власний капітал 

Статутний капітал  300        

Пайовий капітал  310        

Додатковий вкладений капітал  320        

Інший додатковий капітал  330        

Резервний капітал  340        

Нерозподілений прибуток  

(непокритий збиток) 
350        

Неоплачений капітал  360        

Вилучений капітал  370        

Усього за розділом I  380        

II. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу  400        

Інші забезпечення  410        

Цільове фінансування  420        

Усього за розділом II  430        

III. Довгострокові зобов'язання 

Довгострокові кредити банків  440        

Інші довгострокові фінансові 

зобов'язання 
450        

Відстрочені податкові  зобов'я-

зання 
460        

Інші довгострокові  зобов'язан-

ня 
470        

Усього за розділом III  480        

IV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банків 500        

Поточна заборгованість за дов-

гостроковими зобов'язаннями 
510        

Векселі видані  520        
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Продовження табл. 2.1. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
530        

Поточні зобов'язання за розра-

хунками: 
        

з одержаних авансів 540        

з бюджетом  550        

з позабюджетних платежів  560        

зі страхування  570        

з оплати праці  580        

з учасниками  590        

із внутрішніх розрахунків  600        

Інші поточні зобов'язання  610        

Усього за розділом IV  620        

V. Доходи майбутніх періодів  630        

Баланс  640        
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Таблиця 2.2 

УЗАГАЛЬНЕННЯ ПОРІВНЯЛЬНОГО БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА 

Майно та джерела його формування 

Абсолютні ве-
личини 

Питома вага Зміни (+,-) 

на по-
чаток 
року 

на кі-
нець 
року 

на по-
чаток 
року 

на  кі-
нець 
року 

в абсо-
лютних 

вели-
чинах 

у пито-
мій 
вазі 

1 2 3 4 5 6=3-2 7=5-4 

АКТИВ  

1. Разом майна підприємства 
  (підсумок балансу) 

      

2.Основні засоби та інші необоротні 
активи  (розділ І) 

      

3. Оборотні активи (розділ ІІ) 
      

У тому числі: 
  матеріальні оборотні активи       

 кошти в розрахунках та інші активи 
      

 грошові кошти 
      

 4. Витрати майбутніх періодів  
(розділ ІІІ)       

ПАСИВ 

1. Разом джерел 
      

2.Власний і прирівняний до нього капі-
тал (розділ І та ІІ) 

      

3.Залучений капітал (розділ ІІІ + розділ 
ІУ)       

У тому числі: 
  довгострокові джерела (розділ ІІІ)       

короткострокові джерела (розділ ІУ) 
      

частка банківських позик у загальній 
сумі залученого капіталу       

4. Кредиторська заборгованість у скла-
ді залученого капіталу       

5. Несплачена в строк кредиторська за-
боргованість підприємства (за даними 
обліку)       
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Таблиця 2.3 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 
 

Стаття 

Код 

рядка 
Роки Абсолютні 

зміни (+,-) 

Відносні змі-

ни, % 

200   200   200   200   200   200   200   

1 2 3 4 5 6=5-3 7=5-4 8=5/3* 

100  

9=5/4* 

100 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

Доход (виручка) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, пос-

луг) 

010        

Податок на додану вартість 

 

015        

Акцизний збір 020        

Інші вирахування з доходу 030        

Чистий доход (виручка) від реа-

лізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

035        

Собівартість реалізованої про-

дукції (товарів, робіт, послуг) 

040        

Валовий:         

прибуток 050        

збиток 055        

Інші операційні доходи 060        

Дохід від первісного визнання 

біологічних активів і 

cсільськогосподарської продук-

ції 

061 

       

Адміністративні витрати 070        

Витрати на збут 080        

Інші операційні витрати 090        

Витрати від первісного визнан-

ня біологічних активів і сільсь-

когосподарської продукції 
091 

       

Фінансові результати від опера-

ційної діяльності: 

        

прибуток 100        

збиток 105        

Доход від участі в капіталі 110        

Інші фінансові доходи 120        

Інші доходи 130        

Фінансові витрати 140        

 



 13 

Продовження табл. 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Втрати від участі в капіталі 150        

Інші витрати 160        

Фінансові результати від зви-

чайної діяльності до оподатку-

вання: 

        

прибуток 170        

збиток 175        

Податок на прибуток від зви-

чайної діяльності 

 

180        

Фінансові результати від зви-

чайної діяльності: 

        

прибуток 190        

збиток 195        

Надзвичайні:         

доходи 200        

витрати 205        

Податки з надзвичайного при-

бутку 

210        

Чистий:         

прибуток 220        

збиток 225        

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

Матеріальні затрати 230        

Витрати на оплату праці 240        

Відрахування на соціальні захо-

ди 

250        

Амортизація 260        

Інші операційні витрати 270        

Разом 280        
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Таблиця 2.4. 

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЗВІТУ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Стаття  Код 

Попередній 

період 

Звітний пе-

ріод 

Абсолютні 

зміни (+,-) 

Відносні змі-

ни, % 

надхо-

хо-

джен-

ня 

вида-

ток 

надхо-

хо-

джен-

ня 

вида-

ток 

надхо-

хо-

джен-

ня 

вида-

ток 

надхо-

хо-

джен-

ня 

вида-

ток 

1 2 3 4 5 6 7=5-3 8=6-4 9=5/3*

100 

10=6/4

*100 

I.Рух коштів у результаті операційної діяльності 

Прибуток (збиток) від зви-

чайної діяльності до опо-

даткування 

010 

        

Коригування на:          

амортизацію необорот-

них активів 
020 

        

збільшення (зменшен-

ня) забезпечень 
030 

        

збиток (прибуток) від 

нереалізованих курсо-

вих різниць 

040 

        

Збиток (прибуток) від не-

операційної діяльності 
050 

        

Витрати на сплату відсот-

ків 
060 

        

Прибуток (збиток) від 

операційної діяльності до 

зміни в чистих оборотних 

активах 

070 

        

Зменшення (збільшення):          

оборотних активів 080         

витрат майбутніх періо-

дів 
090 

        

Збільшення (зменшення):           

поточних зобов'язань 100         

доходів майбутніх пері-

одів 
110 

        

Грошові кошти від опера-

ційної діяльності 
120 

        

Сплачені:          

відсотки 130         

податки на прибуток 140         

Чистий рух коштів до над-

звичайних подій 
150 

        

Рух коштів від надзвичай-

них подій 
160 

        

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 
170 
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Продовження табл. 2.4. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 

Реалізація:          

фінансових інвестицій 180         

необоротних активів 190         

майнових комплексів 200         

Отримані:          

відсотки 210         

дивіденди 220         

Інші надходження 230         

Придбання:          

фінансових інвестицій 240         

необоротних активів 250         

майнових комплексів 260         

Інші платежі 270         

Чистий рух коштів до над-

звичайних подій 
280 

        

Рух коштів від надзвичай-

них подій 
290 

        

Чистий рух коштів від  ін-

вестиційної діяльності 
300 

        

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 

Надходження власного ка-

піталу 
310 

        

Отримані позики 320         

Інші надходження 

 
330 

        

Погашення позик 340         

Сплачені дивіденди 350         

Інші платежі 360         

Чистий рух коштів до над-

звичайних подій 
370 

        

Рух коштів від надзвичай-

них подій 
380 

        

Чистий рух коштів від фі-

нансової діяльності 
390 

        

Чистий рух коштів за звіт-

ний період 
400 

        

Залишок коштів на поча-

ток року 
410 

        

Вплив зміни валютних ку-

рсів на залишок коштів 
420 

        

Залишок коштів на кінець 

року 
430 
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Таблиця 2.5 

АНАЛІЗ РУХУ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

 

Показники 

Статутний 

капітал 

Пайовий 

капітал 

Додатко-

вий вкла-

дений ка-

пітал 

Інший до-

датковий 

капітал 

Резервний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 

(непокри-

тий 

збиток) 

Неоплаче-

ний 

капітал 

Вилучений 

капітал 

1. Залишок на початок року         

2. Надходження         

3. Використання         

4. Залишок на кінець року         

5. Абсолютна зміна залишків (4-1)         

6. Темп росту (4/1)         

7. Коефіцієнт надходження (2/4)         

8. Коефіцієнт вибуття (3/1)         
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  1 “Загальні вимо-

ги до фінансової звітності”. 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінан-

сові результати”. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку  4 “Звіт про рух 

грошових коштів”. 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про влас-

ний капітал”. 

6. Перший розділ активу балансу. Склад та економічний зміст. 

7. Другий  та третій розділи активу балансу. Склад та економічний 

зміст. 

8. Перший, другий та третій розділи пасиву балансу. Склад та еко-

номічний зміст. 

9. Четвертий та п’ятий розділи пасиву. Склад та економічний зміст. 

10. Звіт про фінансові результати. Склад та економічний зміст. 

11. Показники прибутковості діяльності у звіті про фінансові резуль-

тати.  

12. Звіт про рух грошових коштів. Склад та економічний зміст. 

13. Звіт про власний капітал. Склад та економічний зміст. 
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ТЕМА 3. АНАЛІЗ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 

Усе майно, яке належить підприємству і яке відображено в його бала-

нсі, називається його активами. 

Активи - це ресурси, контрольовані підприємством у результаті ми-

нулих подій, використання яких, як очікується, приведе до збільшення еко-

номічних вигод у майбутньому. 

Нематеріальні активи - ідентифікований немонетарний актив без 

фізичної субстанції, який є на балансі підприємства з метою використання у 

процесі виробництва або поставок товарів і надання послуг, здавання в орен-

ду іншим особам або для адміністративних цілей. 

Незавершене будівництво - це сума інвестицій, вкладених у незаве-

ршене будівництво (включаючи устаткування для монтажу), що здійснюєть-

ся для власних потреб підприємства, а також авансові платежі для фінансу-

вання такого будівництва. 

Основні засоби - це матеріальні активи, які задовольняють одночасно 

такі вимоги: 

 є на балансі підприємства для використання у виробництві або поста-

вках товарів та надання послуг, для здавання в оренду іншим особам або для 

адміністративних цілей; 

 будуть використовуватися, як очікується, протягом більше одного 

періоду; 

 функціонують у натуральній формі протягом тривалого часу як у 

сфері матеріального виробництва, так і в невиробничій сфері, а також капіта-

льні вкладення в об'єкти, що належать до основних засобів. 

Довгострокові біологічні активи — усі біологічні активи, які не є 

поточними біологічними активами. 

Фінансові інвестиції - це активи, які утримуються підприємством з 

метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання 

вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора. 

Довгострокові фінансові інвестиції - це фінансові інвестиції на пе-

ріод більше одного року, а також: усі інвестиції, які не можуть бути вільно 

реалізовані в будь-який момент. 

Довгострокова дебіторська заборгованість - це заборгованість фі-

зичних і юридичних осіб, яка буде погашена після 12-ти місяців з дати бала-

нсу. 

Відстрочені податкові активи - це сума податку на прибуток, що пі-

длягає відшкодуванню в наступних періодах унаслідок виникнення різниці 

між обліковою та податковою базами оцінки. 

Поточні біологічні активи — біологічні активи, здатні давати 

сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, 

приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не 

перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. 
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Активи підприємства можуть бути класифіковані за різними класифі-

каційними ознаками. 

За формою функціонування виділяють: 

 матеріальні активи;  

 нематеріальні активи;  

 фінансові активи.  

За характером участі в господарському процесі та швидкістю обороту ак-

тивів виділяють: 

 оборотні активи;  

 необоротні активи. 

За характером обслуговування окремих видів діяльності розрізняють: 

 операційні активи;  

 інвестиційні. 

За характером фінансових джерел формування виділяють: 

 валові активи; 

 чисті активи. 

За характером володіння активи поділяють на: 

 власні; 

 орендовані. 

За ступенем ліквідності розрізняють: 

 активи в абсолютно ліквідній формі; 

 високоліквідні активи; 

 середньоліквідні активи; 

 низьколіквідні; 

 неліквідні активи. 

Завдання 2. Здійснити загальну оцінку якісного складу майна підпри-

ємства (табл. 3.1.), проаналізувати склад і структуру основних засобів (табл. 

3.2.), якісний склад та рух основних засобів (табл. 3.3), здійснити оцінку які-

сного складу та ефективності використання майна підприємства (табл. 3.4) та 

залежність їх суми від швидкості обороту (табл. 3.3.).  

Мета: практичне засвоєння методики аналізу майна підприємства. 

Джерела інформації: 

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 

3. Примітки до річної фінансової звітності (Ф. №5). 

 

 

 

 

 



 20 

Таблиця 3.1. 

ЗАГАЛЬНА ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ МАЙНА  

ПІДПРИЄМСТВА 

 
№ 

ряд-

ка 

(р) 

Показники 200...р. 200...р. 200...р. 

Відхилення (+;-) 

200…р. від 

200…р. 200…р. 

1 Усього майна      

 У тому числі:      

2 основні засоби      

3  % до майна      

4 оборотні активи      

 % до майна      

 З них:      

5 матеріальні оборотні активи      

6 % до оборотних активів      

а кошти в розрахунках      

б % до оборотних активів      

7 грошові кошти та їх еквіва-

лент 

     

8 % до оборотних активів      
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Таблиця 3.2 

СКЛАД І СТРУКТУРА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА  

ЗА 200  РІК 

 

Розділи та статті активу        

балансу 

На початок року На кінець року Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Земельні ділянки 
      

Капітальні витрати на поліп-

шення земель 

      

Будинки, споруди та передава-

льні пристрої 

      

Машини та обладнання 
      

Транспортні засоби 
      

Інструменти, прилади, інвентар 

(меблі) 

      

Робоча і продуктивна худоба 
      

Багаторічні насадження 
      

Інші основні засоби 
      

Бібліотечні фонди 
      

Малоцінні необоротні матеріа-

льні активи 

      

Тимчасові (не титульні) спору-

ди 

      

Природні ресурси 
      

Інвентарна тара 
      

Предмети прокату 
      

Інші необоротні матеріальні ак-

тиви 

      

Всього 
 100,0  100,0  Х 
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Таблиця 3.3 

АНАЛІЗ ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТА РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ 

 
Показники 200 р. 200  р. 200 р. Відхилення (+,-)  

200 р. від 

200   р. 200   р.  
1. Наявність на початок року за первісною 
вартістю, тис.грн 

     

2. Надійшло (введення  в дію нових засо-
бів) тис.грн 

     

3. Вибуття (ліквідовано основних засобів) 
тис.грн 

     

4. Наявність на кінець року за первісною 
вартістю, тис.грн 

     

5. Річний приріст (+) або зниження (-), 
тис.грн 

     

6. Сума зносу, тис.грн:  
а) на початок року 

    1 
б) на кінець року      

7. Показники, %:      

оновлення фондів (2/4)* 100      

вибуття (3/1)* 100      

приросту (прирост/1) *100      

зносу: 

на початок року (6а/1) * 100 

і     

 на кінець року (6б/1) * 100      

придатності: 

на початок року (1 -6а)/ 1 * 100 

     

на кінець року (4-6б)/4*100      
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Таблиця 3.4 

ОЦІНКА ЯКІСНОГО СКЛАДУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИС-

ТАННЯ МАЙНА ПІДПРИЄМСТВА 

№ Показник 
Умови розраху-

нку 
200 р. 200 р. 200 р. 

Відхилення(+,-) 
200 р. 200 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
 

Індекс постійного 
активу 

Ф.№1, р.80 / Ф.№1, 
р.380 

     

2 
Коефіцієнт нако-
пичення зносу 

Ф.№1, р.032 / Ф.№1, 
р.031 

     

3 
Коефіцієнт реа-
льної вартості 
майна 

(Ф.№1, р.031+ 
р.100+ 120) /Ф.№1, 

р.280 
     

4 
Коефіцієнт обо-
ротності необо-
ротних активів 

Ф.№2, р.035 /Ф.№1, 
р.080 

     

5 Фондовіддача 
Ф.№2, р.035 

/Ф.№1, р.030  
     

6 Фондомісткість 
Ф.№1, р.030 / Ф.№2, 

р.035  
     

7 
Рентабельності 
необоротних ак-
тивів 

Ф.№2, р.220/Ф.№1, 
р.080 

     

8 
Рентабельність ре-
альної вартості 
майна 

Ф.№2, р.220/ 
(Ф.№1, р.030 + р.100 

+ р.120) 
     

9 
Рентабельність 
основних засобів 

Ф.№2, р.220/ 
Ф.№1, р.030      
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Дайте визначення основним категоріям які характеризують май-

но підприємства. 

2. Які критерії класифікації активів можна виділити? 

3. Як підрозділяються основні засоби? 

4. Показники якісного складу та руху основних засобів. 

5. Показники якісного складу майна підприємства 

6. Показники ефективності використання майна підприємства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

ТЕМА 4. АНАЛІЗ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

Відповідно до П(С)БО № 2 “Баланс” оборотні активи – грошові кошти 
та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, приз-
начені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протя-
гом дванадцяти місяців з дати балансу. Від ефективності використання обо-
ротних активів, забезпеченості ними багато в чому залежить успішність та 
стабільність функціонування кожного конкретного підприємства. Відтак і 
аналізу оборотних активів необхідно приділяти значну увагу. 

Величина оборотних активів на кожному підприємстві різна і зале-
жить перш за все від: 

 характеру виробництва; 
 обсягу виробництва та реалізації; 
 природи самих оборотних активів, з точки зору можливості їх збе-

рігання, інтенсивності використання тощо; 
 затрат на придбання оборотних активів (виходячи з економії від за-

купок великими партіями); 
 рівня покупної спроможності підприємства й інфляції (тимчасово 

вільні грошові кошти вкладаються в запаси); 
 можливих перебоїв у постачанні та дефіцитності оборотних акти-

вів; 
 рівня планування й обліку; 
 організації збуту готової продукції й інших факторів. 
У практиці планування, обліку і аналізу оборотні активи можна поді-

лити за такими ознаками: 
1. За функціональною роллю в процесі виробництва:  
 оборотні фонди (виробничі запаси, незавершене виробництво, напі-

вфабрикати власного виробництва, витрати майбутніх періодів);  
 фонди обертання (готова продукція, товари, грошові кошти, розра-

хунки). 
2. За формою контролю, планування і управління: 
 нормовані (виробничі запаси, незавершене виробництво, розрахун-

ки із заготівельними організаціями, тварини на вирощуванні та від-
годівлі);  

 ненормовані (короткострокові фінансові вкладення, кошти на раху-
нках в банку тощо). 

3. За джерелами формування:  
 власний обіговий капітал;  
 залучений. 

4. За швидкістю обертання в грошові кошти: 
 абсолютно ліквідні;  
 швидко ліквідні;  
 повільно реалізовані;  
 неліквідні. 

5. За ступенем ризику вкладення капіталу:  
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 оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладення (грошові кош-
ти, короткострокові фінансові вкладення);  

 оборотний капітал з малим ризиком вкладення (дебіторська забор-
гованість без сумнівної, виробничі запаси (без неліквідів);  

 залишки готової продукції і товарів (за винятком тих що не корис-
туються попитом);  

 оборотний капітал з середнім ризиком вкладення (МШП, незавер-
шене виробництво, витрати майбутніх періодів);  

 оборотний капітал з високим ризиком вкладення (сумнівна дебітор-
ська заборгованість, залежалі виробничі запаси, готова продукція і 
товари, які не користуються попитом). 

6. За матеріально-речовою формою:  
 предмети праці (сировина, матеріали, паливо);  
 готова продукція і товари; 
 грошові кошти; 
 кошти у розрахунках. 
Від ефективності використання оборотних активів, забезпеченості 

ними багато в чому залежить успішність та стабільність функціонування ко-
жного конкретного підприємства.  

При аналізі забезпеченості оборотних активів джерелами фінансуван-
ня важливе значення має питома вага власних коштів у них. Дана величина 
отримала назву робочий капітал. 

Робочий капітал - це частина оборотних активів що сформовані за 
рахунок власних коштів підприємства. 

Наявність робочого капіталу можна розрахувати методом “знизу” чи 
“зверху” балансу: 

 метод «знизу» балансу = оборотні активи, витрати майбутніх періо-
дів – поточні зобов’язання, забезпеченість наступних витрат і пла-
тежів, доходи майбутніх періодів; 

 метод «зверху» балансу = власний капітал, довгострокові зо-
бов’язання – необоротні активи. 

Завдання 3. За даними балансу розрахувати величину робочого  капі-
талу двома способами (табл. 4.1, 4.2.), проаналізувати склад і структуру обо-
ротних активів, запасів і джерел їх утворення (табл. 4.3., 4.4, 4.5.), дебіторсь-
кої заборгованості (табл. 4.6., 4.7.), показники ефективності використання та 
якісного складу дебіторської заборгованості (табл. 4.8.), здійснити розраху-
нок впливу факторів на зміну рівня оборотності дебіторської заборгованості 
(табл. 4.9.).  

Мета: практичне засвоєння методики аналізу оборотних активів підприєм-

ства. 

Джерела інформації:  

1. Баланс підприємства. (Ф.№1). 

2. Примітки до річної фінансової звітності. (Ф. №5). 
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Таблиця 4.1 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ  

МЕТОДОМ «ЗВЕРХУ» БАЛАНСУ 

 
Показники На початок 

року 

На кінець ро-

ку 

Зміни (+,-) 

1. Власний капітал    

2. Забезпечення наступних витрат і пла-

тежів 
   

3.Довгострокові зобов'язання    

4. Необоротні активи    

5. Робочий капітал (рядок 1 + рядок 2 + 

рядок 3 -  – рядок 4) 
   

 

Таблиця 4.2 

РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ РОБОЧОГО КАПІТАЛУ  

МЕТОДОМ «ЗНИЗУ» БАЛАНСУ 

 
Показники На початок 

року 

На кінець ро-

ку 

Зміни (+,-) 

1.Оборотні активи    

2. Витрати майбутніх періодів    

3. Поточні зобов'язання    

4. Доходи майбутніх періодів    

 6. Робочий капітал (рядок  1+ рядок 2 - 

рядок 3 - рядок 4) 
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Таблиця 4.3 

СКЛАД І СТРУКТУРА  ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА 200  РІК 

 

Розділи та статті активу        

балансу 

На початок року На кінець року Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Запаси:       

виробничі запаси       

поточні біологічні активи       

незавершене виробництво       

готова продукція       

товари       

Векселі одержані       

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги: 

      

чиста реалізаційна вартість       

первісна вартість       

резерв сумнівних боргів       

Дебіторська заборгованість за 

розрахунками: 

      

з бюджетом 
      

за виданими авансами 
      

з нарахованих доходів       

із внутрішніх розрахунків       

Інша поточна дебіторська забо-

ргованість 

      

Поточні фінансові інвестиції       

Грошові кошти та їх еквівален-

ти: 

      

в національній валюті       

в іноземній валюті       

Інші оборотні активи       

       

Всього  100,0  100,0  Х 
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Таблиця 4.4 

СКЛАД І СТРУКТУРА ДЖЕРЕЛ УТВОРЕННЯ ОБОРОТНИХ          

АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 200  РІК 

 
Джерела На початок року На кінець року Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Власні (робочий капітал)       

Забезпечення наступних витрат 

і платежів 

      

Доходи майбутніх періодів       

Короткострокові кредити бан-

ків 

      

Поточна заборгованість за дов-

гостроковими зобов’язаннями 

      

Векселі видані       

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги   

      

Поточні зобов’язання за розра-

хунками: 

      

з одержаних авансів       

з бюджетом       

з позабюджетних платежів       

зі страхування       

з оплати праці       

з учасниками        

із внутрішніх розрахунків       

Інші поточні зобов’язання       

Всього  100,0  100,0  Х 
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Таблиця 4.5 

СКЛАД ТА СТРУКТУРА ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Показники  200 р. 200 р. 200 р. 

Відхилення      

( +,-) 
У %до 

200 р. 200 р. 200 р. 200 р. 

Сировина і матеріали        

Куповані напівфабрикати та 

комплектуючі вироби 

       

Паливо        

Тара і тарні матеріали        

Будівельні матеріали        

Запасні частини        

Матеріали сільськогосподарсь-

кого призначення 

       

Тварини на вирощуванні          

та відгодівлі 

       

Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 

       

Незавершене виробництво        

Готова продукція         

Товари        

Всього        
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Таблиця 4.6 

СКЛАД І СТРУКТУРА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА ЗА 200  РІК 
 

Дебіторська заборгованість 

На початок року На кінець року Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Довгострокова дебіторська за-

боргованість 

      

Векселі одержані       

Дебіторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги: 

      

чиста реалізаційна вартість       

первісна вартість       

резерв сумнівних боргів       

Дебіторська заборгованість      

за розрахунками: 

      

з бюджетом       

за виданими авансами       

з нарахованих доходів       

із внутрішніх розрахунків       

Інша поточна дебіторська забо-

ргованість 

      

Разом дебіторської заборгова-

ності 
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Таблиця 4.7 

СКЛАД ТА СТРУКТУРА ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ           

ЗА ТЕРМІНОМ ВИНИКНЕННЯ 

 

Показники  200 р. 200 р. 200 р. 

Відхилення      

( +,-) 
У % до 

200 р. 200 р. 200 р. 200 р. 

Дебіторська заборгованість         

за товари, роботи, послуги 

       

до 3 місяців        

від 3 до 6 місяців        

від 6 до 12 місяців        

Разом        

Інша поточна дебіторська         

заборгованість 

       

до 3 місяців        

від 3 до 6 місяців        

від 6 до 12 місяців        

Разом        

Всього        
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Таблиця 4.8 

ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЯКІСНОГО 

СКЛАДУ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Пор.

№ 
Показник 

Умови розраху-

нку 
200  р. 200  р. 200  р. 

Відхилення 

(+,-) 

200  р. 200  р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Оборотність дебітор-

ської заборгованості 

Ф.№2, 

р.035/(Ф.№1, 

(р.150 -р.210)) 

   

  

2 

Тривалість обороту де-

біторської заборговано-

сті 

365(360) /п.2    

  

4 

Співвідношення дебі-

торської та кредиторсь-

кої заборгованості 

(Ф.№1,  (р.150 -

р.210))/ (Ф.№1,  

(р.520 -р.610)) 

   

  

5 

Питома вага дебіторсь-

кої заборгованості в 

оборотних активах 

(Ф.№1,  (р.520 -

р.610))/Ф1, р.260 
   

  

6 

Питома вага сумнівної 

заборгованості в складі 

дебіторської заборгова-

ності 

Ф1, р.162 / (Ф.№1,  

(р.520 -р.610)) 
   

  

7 

Співвідношення темпів 

зміни дебіторської та 

кредиторської заборго-

ваності 

Ф.№1, темп зміни 

(р.150 -р.210)/ 

(Ф.№1, темп зміни 

(р.520 -р.610)) 

   

  

8 

Співвідношення темпів 

зміни дебіторської за-

боргованості та вируч-

ки від реалізації 

Ф.№1, темп зміни 

(р.150 -р.210)/ 

Ф.№2,  темп зміни 

р. 035 
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Таблиця 4.9. 

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ПОКАЗНИКІВ 

ОБОРОТНОСТІ ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 
 

По

р.

№  

Показник 
Умови розра-

хунку 

200  р. 200  р. 200  р. 

Відхилення 

(+,-) 200   р. 

від 

200  р. 200  р. Варіанти 

а б в 

1 
Дебіторська заборгова-

ність, тис.грн 

Ф.№1, (р.150 -

р.210) 
     

2 Чистий доход, тис.грн Ф.№2, р.035      

 3 
Коефіцієнти: 

- оборотності дебіторсь-

кої заборгованості 

р.2 /  р.1      

4 - тривалості одного обо-

роту обігових коштів, 

днів 

365 (360) /  р.3      

 

5 

Умовні результативні 

показники: 

- оборотності обігових 

коштів 

р.2 баз.року / р.1 

зв.року 
     

6 - тривалості одного обо-

роту обігових коштів, 

днів 

365 (360) / р.5      

7 Відхилення коефіцієнта 

оборотності(+,-)за раху-

нок зміни: 

а) середньорічної варто-

сті обігових коштів 

р.5а(б)-р.3а(б)      

б) чистого доходу 
р.3в-р.5а(б)      

8 Відхилення тривалості 

одного оброту (днів)   

(+,-) за рахунок зміни: 

а) середньорічної варто-

сті обігових коштів 

р.6а(б)- р.4а(б)       

б) чистого доходу 
р.4в- р.6а(б)      
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Дайте визначення оборотним активам. 

2. Які критерії класифікації оборотних активів можна виділити? 

3. Поняття та економічний зміст робочого капіталу. 

4. Методи визначення величини робочого капіталу за балансом. 

5. Джерела робочого капіталу. 

6. Канали використання робочого капіталу. 

7. Звіт про зміну фінансового стану на базі робочого капіталу та йо-

го економічний зміст. 

8. Економічний зміст та аналіз оборотності оборотних активів. 

9. Показники оборотності оборотних активів. 

10. Економічний зміст та причини виникнення дебіторської заборго-

ваності. 

11. Аналіз стану розрахунків з дебіторами. 

12. Показники, що характеризують стан дебіторської заборгованості. 
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ТЕМА 5. АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ КАПІТАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Головна мета аналізу джерел формування капіталу полягає в тому, щоб 
установити й оцінити структуру та динаміку джерел коштів і рівень її впливу на 
фінансовий стан підприємства. 

Капітал - загальна вартість засобів виробництва, що спрямована на фор-
мування активів підприємства. 

Власний капітал - це частина активів підприємства, що залишається після 
вирахування його зобов'язань, тобто це власні джерела фінансування. 

Інвестований капітал - капітал, що вкладений власниками в підприємство. 
Накопичений капітал - створений на підприємстві капітал, крім того, що 

був спочатку авансований власниками. 
Статутний капітал - вартісний вираз сукупного вкладу засновників (влас-

ників) у майно підприємства при його створенні. 
Резервний капітал - сума резервів, створених за рахунок чистого прибут-

ку підприємства відповідно до чинного законодавства або установчих докумен-
тів, що мають строго цільове призначення. 

Додатковий капітал - складова власного капіталу, яка включає: суми від 
дооцінки необоротних активів, безоплатно отримані цінності, емісійний дохід 
акціонерного товариства тощо. 

Постійний капітал - це та частина капіталу, яка перетворюється в засоби 
виробництва і в процесі виробництва не змінює своєї величини. 

Змінний капітал - це та частина капіталу, яка витрачається на купівлю ро-
бочої сили і в процесі виробництва змінює свою величину (зростає). 

Позиковий капітал — це частка вартості майна підприємства, сформова-
ного за рахунок зобов'язань, які в майбутньому мають бути погашені.  

До довгострокових зобов’язань належать усі форми функціонуючого на 
підприємстві позикового капіталу зі строком його використання більше від одно-
го року. 

До короткострокових зобов’язань відносять усі форми залученого на по-
зиковій основі капіталу зі строком його використання до одного року. 

Основні відмінності між власним і позиковим капіталом визначаються 
такими критеріями: 

• пріоритетністю прав; 
• механізмом нарахування виплат; 
• характером зворотного грошового потоку; 
• ступенем визначеності отримання грошової суми; 
• датою одержання грошових сум. 
Завдання 4. За даними балансу розрахувати склад і структуру власно-

го і залученого капіталу (табл. 5.1, 5.2.), кредиторської заборгованості (табл. 
5.3.), розрахувати показники структури капіталу  (табл. 5.4).   

Мета: практичне засвоєння методики аналізу капіталу підприємства. 

Джерела інформації:  

1. Баланс підприємства (Ф.№1). 
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Таблиця 5.1 

СКЛАД І СТРУКТУРА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 

ЗА 200  РІК 
Джерела На початок року На кінець року Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Статутний капітал        

Пайовий капітал        

Додатковий вкладений капітал        

Інший додатковий капітал        

Резервний капітал        

Нерозподілений прибуток  

(непокритий збиток) 
      

Неоплачений капітал        

Вилучений капітал        

Всього  100,0  100,0  Х 

 

Таблиця 5.2 

СКЛАД І СТРУКТУРА ЗАЛУЧЕНОГО КАПІТАЛУ  

ПІДПРИЄМСТВА ЗА 200  РІК 
Джерела На початок року На кінець року Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Забезпечення наступних витрат 

і платежів 
      

Довгострокові зобов'язання       

Поточні зобов'язання 

із них: 
      

Короткострокові кредити бан-

ків 
      

Поточна заборгованість за дов-

гостроковими зобов'язаннями 
      

Векселі видані        

Кредиторська заборгованість       

Інші поточні зобов'язання       

Всього  100,0  100,0  Х 
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Таблиця 5.3 

СКЛАД І СТРУКТУРА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА ЗА 200  РІК 
Джерела На початок року На кінець року Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Векселі видані       

Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 
      

Поточні зобов'язання за розра-

хунками: 
      

з одержаних авансів       

з бюджетом        

з позабюджетних платежів        

зі страхування        

з оплати праці        

з учасниками        

із внутрішніх розрахунків        

Інші поточні зобов'язання        

Всього  100,0  100,0  Х 
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Таблиця 5.4. 

ПОКАЗНИКИ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Пор.
№ 

Показник 
Умови розраху-

нку 
200 р. 200 р. 200 р. 

Відхилення(+,-) 

200 р. 200 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Коефіцієнт стру-

ктури довгостро-
кових вкладень 

Ф.№1, р.480/Ф.№1, 
р.080  

     

2 Співвідношення 
необоротних ак-
тивів та власного 
капіталу 

Ф.№1, р.080/ Ф.№1, 
р.380  

     

3 Співвідношення 
поточних пасивів 
і власного капіта-
лу 

Ф.№1, р.620/ Ф.№1, 
р.380  

     

4 Коефіцієнт зале-
жності робочого 
капіталу 

Ф.№1, р.480/(Ф.№1, 
р.260 + р.270 – 
р.620 – р.630) 

     

5 Співвідношення 
робочого капіта-
лу та оборотних 
активів 

(Ф.№1, р.260 + 
р.270 - р.620 – 

р.630)/ (Ф.№1, р.260 
+ р.270) 

     

6 Коефіцієнт лікві-
дності робочого 
капіталу 

(Ф.№1, рр130 –240)/ 
/(Ф.№1, р.260 + 
р.270 – р.620 – 

р.630) 

     

7 Співвідношення 
оборотних та не-
оборотних акти-
вів 

(Ф.№1, р.260 
+р.270) /Ф.№1, 

р.080  
     

8 Питома вага за-
пасів в оборотних 
активах 

(Ф.№1, рр100 –140)/ 
/Ф.№1, р.260  

     

9 Коефіцієнт стру-
ктури залученого 
капіталу 

Ф.№1, р.480/ Ф.№1, 
(р.430+ р.480+р.620) 

     

10 Коефіцієнт зале-
жності робочого 
капіталу 

(Ф.№1, р.480)/ 
/(Ф.№1, р.260 + 
р.270 – р.620 – 

р.630) 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Дайте визначення головним видам капіталу. 

2. У чому полягають відмінності між власним і залученим капіта-

лом? 

3. Як відображається в балансі власний капітал? 

4. Як відображається в балансі залучений капітал? 

5. Економічний зміст та аналіз показників структури капіталу (кое-

фіцієнти фінансової стабільності, фінансової незалежності, фі-

нансового левериджу, структури довгострокових вкладень). 

6. Економічний зміст та аналіз показників структури капіталу (кое-

фіцієнти співвідношення поточних пасивів та власного капіталу, 

співвідношення необоротних активів та власного капіталу, зале-

жності робочого капіталу, ліквідності робочого капіталу). 

7. Які фактори впливають на величину рентабельності власного ка-

піталу? 

8. Як визначити вплив факторів на рентабельність власного капіта-

лу? 
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ТЕМА 6. АНАЛІЗ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ 

Грошовий потік – це неперервний процес руху коштів у часі, а згідно 
з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів», - це надходження та вибуття 
грошових коштів та їх еквівалентів. 

Аналіз руху потоків грошових коштів дає змогу вивчити їхню динамі-
ку, проаналізувати здатність підприємства погасити свою короткострокову 
заборгованість і сплатити дивіденди, оцінити необхідність залучення додат-
кових фінансових ресурсів, точніше оцінити перспективну платоспромож-
ність і тим самим знизити фінансовий ризик, виявити можливості внутріш-
нього самофінансування. 

Основна мета та завдання аналізу грошових потоків: 
• виявити рівень достатності коштів, необхідних для нормального фу-

нкціонування підприємства; 
• визначити ефективність та інтенсивність їхнього використання в 

процесі операційної, інвестиційної і фінансової діяльності; 
• вивчити фактори і спрогнозувати збалансованість та синхронізацію 

припливу і відпливу коштів за обсягом і часом для забезпечення поточної і 
перспективної платоспроможності підприємства. 

Інформаційне забезпечення аналізу грошових потоків. Аналіз грошо-
вих потоків проводять по підприємству в цілому, а також у розрізі основних 
видів господарської діяльності. Основними джерелами інформації для аналі-
зу формування і розміщення капіталу підприємства є дані фінансової звітнос-
ті: форма № 1 "Баланс", форма № 2 "Звіт про фінансові результати", форма № 
3 "Звіт про рух грошових коштів", форма № 5 "Примітки до річної фінансової 
звітності", дані синтетичного й аналітичного бухгалтерського обліку за раху-
нками грошових коштів. 

Види грошових потоків класифікуються за: спрямованістю руху кош-
тів, методом обчислення їх обсягу, видами діяльності, рівнем достатності об-
сягу, неперервністю формування, стабільністю часових інтервалів, періодом 
часу, часом надходження коштів, видами валют та законністю здійснення. 

Операційний цикл (ОЦ) - проміжок часу між придбанням сировини, 
матеріалів для здійснення основної діяльності та одержанням коштів від реа-
лізації виробленої з них продукції, товарів і послуг. 

Фінансовий цикл (ФЦ) - час, упродовж якого грошові кошти вилу-
чені з обігу підприємства. 

Горизонтальний аналіз грошових потоків - визначення динаміки обся-
гу формування позитивного, від'ємного і чистого грошового потоку підпри-
ємства в розрізі окремих джерел, розрахунок темпів їхнього зростання і при-
росту, визначення тенденції зміни їхнього обсягу. 

Вертикальний (структурний) аналіз додатного, від'ємного і чистого 
грошових потоків (ЧГП) проводиться: за видами господарської діяльності, за 
окремими внутрішніми підрозділами, за окремими джерелами надходження і 
напрямами витрати коштів. При цьому визначають роль і місце чистого при-
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бутку у формуванні ЧГП, виявляють ступінь достатності амортизаційних ві-
драхувань для відтворення основних засобів і нематеріальних активів. 

Для вивчення факторів формування додатного, від'ємного і чистого 
грошових потоків рекомендується використовувати прямий і непрямий мето-
ди. Різниця між прямим або непрямим полягає у різній послідовності проце-
дур визначення величини потоку грошових коштів у результаті поточної дія-
льності. 

Метод прямого розрахунку використовується у внутрішньому аналізі. 
Сутність його полягає у прямому зіставленні надходження (припливу) гро-
шових коштів з їх витрачанням (платежами). 

У разі застосування прямого методу рух коштів від операційної діяль-
ності визначається у такій послідовності: 

1) визначення суми надходжень від покупців (замовників); 
2) визначення суми інших надходжень від операційної діяльності; 
3) визначення суми платежів постачальникам; 
4) визначення суми сплачених операційних витрат; 
5) визначення суми сплачених процентів; 
6) визначення суми сплачених податків з обороту; 
7) визначення суми сплачених податків на прибуток. 
Непрямий метод кращий з аналітичного погляду, тому що дає змогу 

пояснити причини розбіжностей між фінансовими результатами і вільними 
залишками готівки. Розрахунок чистого грошового потоку за непрямим ме-
тодом здійснюють шляхом відповідного коригування чистого прибутку на 
суму змін у запасах, дебіторської заборгованості, кредиторської заборгова-
ності, короткострокових фінансових вкладень та інших статей активу, що на-
лежать до поточної діяльності. 

Завдання 5. Використовуючи дані «Звіту про рух грошових коштів» 
по підприємству проаналізувати канали надходження (табл. 6.1.) та витрат  
грошових коштів (табл. 6.2.), узагальнити рух грошового потоку за видами 
діяльності (табл. 6.3.) та проаналізувати ефективність використання грошо-
вих коштів (табл. 6.4.). 

Мета: практичне засвоєння методики аналізу грошових коштів підприємс-

тва. 

Джерела інформації: 

1. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 

2. Звіт про рух грошових коштів (Ф. №3).  

3. Примітки до річної фінансової звітності (Ф. №5). 
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Таблиця 6.1. 

СКЛАД І СТРУКТУРА КАНАЛІВ НАДХОДЖЕННЯ ГРОШОВИХ 

КОШТІВ ЗА 200  РІК 
Джерела 200  р. 200  р. Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Прибуток від операційної дія-

льності до зміни в чистих обо-

ротних активах 

      

Зменшення:       

оборотних активів       

витрат майбутніх періодів       

Збільшення:        

поточних зобов'язань       

доходів майбутніх періодів       

Рух коштів від надзвичайних 

подій   
      

Реалізація:       

фінансових інвестицій       

необоротних активів       

майнових комплексів       

Отримані:       

відсотки       

дивіденди       

Інші надходження       

Рух коштів від надзвичайних 

подій 
      

Надходження власного капіталу       

Отримані позики       

Інші надходження 

 
      

Рух коштів від надзвичайних 

подій 

      

Всього  100,0  100,0  Х 
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Таблиця 6.2. 

СКЛАД І СТРУКТУРА КАНАЛІВ ВИТРАТ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

ЗА 200  РІК 
Джерела 200  р. 200  р. Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Збиток від операційної діяльно-

сті до зміни в чистих оборотних 

активах 

      

Збільшення:       

оборотних активів       

витрат майбутніх періодів       

Зменшення:        

поточних зобов'язань       

доходів майбутніх періодів       

Сплачені:       

відсотки       

податки на прибуток       

Рух коштів від надзвичайних 

подій   
      

Придбання:       

фінансових інвестицій       

необоротних активів       

майнових комплексів       

Інші платежі       

Рух коштів від надзвичайних 

подій   
      

Погашення позик       

Сплачені дивіденди       

Інші платежі       

Рух коштів від надзвичайних 

подій   
      

Всього  100,0  100,0  Х 
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Таблиця 6.3 

УЗАГАЛЬНЕННЯ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ   

ЗА ВИДАМИ ДІЯЛЬНОСТІ 

Показники 

Грошовий потік 
у т. ч. за видами діяльності 

операційна інвестиційна фінансова 

сума, 

тис. грн  

питома 

вага, % 

сума, 

тис. 

грн  

питома 

вага, 

% 

сума, 

тис. 

грн  

питома 

вага, 

% 

сума, 

тис. 

грн  

питома 

вага, 

% 

Залишок грошо-

вих коштів на по-

чаток року 

        

Надійшло грошо-

вих коштів 

        

Вибуло грошових 

коштів 

        

Чистий рух гро-

шових потоків 

        

Залишок грошо-

вих коштів на кі-

нець року  

        

 

Таблиця 6.4. 

 ПОКАЗНИКИ ОЦІНКИ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ 

 

№ Показник Формула розрахунку 200 р. 200 р. 

Відхи-

лення 

(+,-) 

1 
Рентабельність залишку 
грошових коштів   

Ф. №2 р.№220  або р.225)/ 
Ф.№1,  р. 230-240 

  
 

2 
Рентабельність витрачених 
грошових коштів  

Ф. №2 р.№220  або р.225)/ 
Ф.№3, колонка 4 

   

3 
Рентабельність отриманих 
грошових коштів  

Ф. №2 р.№220  або р.225)/ 
Ф.№3, колонка 3 

   

4 
Рентабельність  
чистого грошового потоку  

Ф. №2 р.№220  або р.225)/ 
Ф.№3, р.400 

   

5 
Коефіцієнт достатності чи-
стого грошового потоку   

Ф.№3, р.400/ Ф.№3, 
(р.140+р.340+ р.350) 

   

6 
Коефіцієнт ліквідності 
грошового потоку  

(Ф.№3, р.400+ Ф.№2, 
р.260- Ф.№3(р.410-р.430))/ 

Ф.№3, колонка 4 

   

7 
Коефіцієнт ефективності 
грошового потоку  

Ф.№3, р.400/ Ф.№3, коло-
нка 4 

   

8 
Коефіцієнт реінвестування 
чистого грошового потоку  

Ф.№3, (р.400-р.350)/ 
Ф.№5, збільшення по 

(р.340+р.420) 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. У чому полягає мета та завдання аналізу грошових потоків? 

2. Які джерела інформації використовують для аналізу грошових по-

токів? 

3. Назвіть основні види грошових потоків та дайте їх характеристику. 

4. Які є способи аналізу грошових потоків? 

5. Який порядок розрахунку фінансового і операційного циклу? 

6. Як визначають чистий грошовий потік від операційної діяльності і 

які фактори формують його величину? 

7. У чому полягає сутність непрямого методу визначення чистого 

грошового потоку і в чому його перевага в порівнянні з прямим 

методом? 

8. Викладіть методику обчислення чистого руху грошових потоків за 

видами діяльності. 

9. За допомогою яких показників оцінюють інтенсивність та ефекти-

вність грошового потоку? 

10. Які існують шляхи оптимізації грошових потоків? 
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ТЕМА 7. АНАЛІЗ ЛІКВІДНОСТІ І ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДП-

РИЄМСТВА 

Платоспроможність – це можливість підприємства розрахуватися зі 

своїми зобов’язаннями на конкретну дату. Підприємство вважається плато-

спроможним, якщо сума легколіквідних активів більша або дорівнює першо-

черговим платіжним зобов’язанням, до яких належать позики банків та інші 

позикові кошти, строк сплати яких настав; розрахунки з постачальниками, 

бюджетом, з працівниками підприємства та інші строкові зобов’язання. 

Рівень платоспроможності характеризується через його коефіцієнт, 

який розраховується як відношення суми платіжних засобів підприємства до 

суми платіжних зобов’язань. 

Якщо коефіцієнт ≥1, то підприємство вважається платоспроможним і 

на конкретну дату воно може повністю погасити свою заборгованість. Якщо 

коефіцієнт <1, то підприємство може погасити тільки частину своїх зо-

бов’язань. Якщо коефіцієнт дорівнює нулю, то підприємство вважається бан-

крутом. 

До платіжних засобів включають: грошові кошти та їх еквіваленти, 

поточні фінансові інвестиції, готову продукцію, товари та частину дебіторсь-

кої заборгованості, щодо надходження якої є впевненість. 

До платіжних зобов'язань доцільно включати поточні пасиви: корот-

кострокові кредити банків, поточну заборгованість за довгостроковими зобо-

в'язаннями, векселі видані, кредиторську заборгованість за товари, роботи, 

послуги та поточні зобов'язання за розрахунками. 

Ліквідність балансу – це можливість суб’єкта господарювання пере-

вести активи в готівку і погасити свої платіжні зобов’язання, а точніше, це 

ступінь покриття довгострокових зобов’язань підприємства його активами, 

строк перетворення яких у грошову готівку відповідає строку погашення 

платіжних зобов’язань. Вона залежить від ступеня відповідності величини 

існуючих платіжних засобів розміру короткострокових боргових зобов’язань. 

Ліквідність підприємства – це більш загальне поняття, ніж ліквід-

ність балансу. Ліквідність балансу передбачає пошук платіжних засобів тіль-

ки за рахунок внутрішніх джерел (реалізації активів). Але підприємство може 

залучити заємні засоби зі сторони, якщо у нього є відповідний імідж у діло-

вому світі і достатньо високий рівень інвестиційної привабливості. 

З метою оцінки підприємства на короткострокову перспективу необ-

хідно визначити три коефіцієнта ліквідності: 

• абсолютний – показує яка частина поточних зобов’язань може бути 

погашена відразу. Розраховується як відношення грошових коштів і по-

точних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань. Теоретичне (оп-

тимальне) значення 0,2-0,25; 
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• проміжний коефіцієнт – показує, яка частина поточних зобов’язань 

може бути погашена при поверненні дебіторської заборгованості, а та-

кож грошових коштів і поточних фінансових інвестицій. Теоретичне 

значення 0,7-0,8, при цьому необхідно визначити співвідношення гро-

шей і дебіторської заборгованості в загальній сумі ліквідних активів; 

• коефіцієнт загального покриття – показує, яку суму поточних зо-

бов’язань зможе погасити підприємство оборотними засобами. Розрахо-

вується як відношення суми усіх ліквідних поточних активів підприємс-

тва до суми поточних зобов’язань. Його оптимальне значення 2,0-2,5. 

Діяльність підприємств у ринкових умовах супроводжується ризиком 

банкрутства, тому при оцінці фінансової стійкості господарств доцільно ви-

вчати методи прогнозування та оцінки імовірності банкрутства. 

Банкрутство – це визначена господарським судом неплатоспромож-

ність боржника відновити свою платоспроможність та задовольнити визнані 

судом вимоги кредиторів, не інакше як через застосування ліквідаційної про-

цедури. Таким чином, головним критерієм для визначення підприємства бан-

крутом є його неплатоспроможність вчасно розрахуватися за своїми зо-

бов’язаннями.  

Під неплатоспроможністю розуміється неспроможність суб'єкта підп-

риємницької діяльності виконати грошові зобов'язання перед кредиторами 

після настання встановленого терміну їх сплати, у тому числі щодо заробіт-

ної плати, а також виконувати зобов'язання щодо сплати податків і зборів 

(обов'язкових платежів) не інакше як через поновлення платоспроможності. 

Боржник — це суб'єкт підприємницької діяльності, неспроможний 

виконати свої грошові зобов'язання перед кредиторами, у тому числі зобов'я-

зання щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), протягом трьох 

місяців після настання встановленого терміну сплати. 

З метою визначення ознак неплатоспроможності розраховують такі 

показники: 

• рівень платоспроможності; 

• коефіцієнт забезпеченості власними засобами; 

• коефіцієнт покриття. 

Рівень платоспроможності розраховується як різниця між грошовими 

коштами та іншими платіжними засобами і поточними зобов’язаннями.  

З метою своєчасного виявлення тенденції формування незадовільної 

структури балансу у прибутково працюючих суб’єктів господарювання про-

водиться розрахунок коефіцієнта Бівера: 

язання'зобовпоточніязання'зобововідовгострок

яамортизаціприбутокчистий
К




 . 

Ознакою формування незадовільної структури балансу є таке фінансо-

ве становище підприємства, при якому протягом тривалого часу (1,2-2 роки) 
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коефіцієнт Бівера не перевищує 0,2, а також відбувається скорочення частки 

прибутку, яка спрямовується на розвиток підприємства.  

Крім даної методики оцінки імовірності банкрутства є й інші, а саме: 

• текстове прогнозування банкрутства; 

• суб’єктивні критерії прогнозування банкрутства. 

Основоположником текстових показників прогнозування банкрутства є 

американський економіст Едвард Альтман, який у 60-70-х роках розробив і 

запропонував декілька текстових моделей для визначення імовірності банк-

рутства. Найбільш простою серед них є двофакторна модель: 

К = -0,3877 – 1,074К1 + 0,058К2, 

де К1 – коефіцієнт покриття; К2 - коефіцієнт фінансової залежності. 

Більш точні розрахунки імовірності банкрутства підприємства можна 

отримати при використанні п’ятифакторної моделі Альтмана: 

Z = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + 0,99К5, 

де К1 – питома вага оборотних активів в їх загальній величині; К2 – рентабе-

льність активів; К3 - рентабельність активів розрахована через використання 

величини чистого прибутку; К4 – коефіцієнт покриття за ринковою вартістю 

власного капіталу; К5 – рентабельності активів, розрахована через викорис-

тання обсягу реалізації. 

Виходячи з отриманої величини Z, Альтман встановив такі можливі 

ситуації імовірність банкрутства: 

 до 1,8 – дуже висока; 

 від 1,81 до 2,70 – висока; 

 від 2,71 до 2,99 – можлива; 

 від 3,0 – дуже низька. 

Завдання 6.  Проаналізувати платоспроможність підприємства (табл.. 

7.1.), його ліквідність (табл. 7.2.), показники рівня неплатоспроможності 

(табл. 7.3.), розрахувати індекс Альтмана (7.4.).  

Мета: засвоєння методики аналізу ліквідності балансу.. 

Джерела інформації: 

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 
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Таблиця 7.1 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА, ТИС. ГРН 

 

Показники 200 р 200 р 200 р 
Відхилення (+,-) 

200 р 200 р 

I Платіжні засоби      

Грошові кошти та їх еквіваленти: 

    в національній валюті 

    в іноземній валюті      

Готова продукція      

Товари 

Поточні фінансові інвестиції      

Дебіторська заборгованість      

Разом платіжних засобів      

II Платіжні зобов’язання      

Короткострокові кредити банків 

Поточна заборгованість за довго-

строковими зобов’язаннями 

Векселі видані 

Кредиторська заборгованість за то-

вари, роботи, послуги 

Поточні зобов’язання за розрахун-

ками      

Разом платіжних зобов’язань      

Коефіцієнт платоспроможності      

Перевищення:      

- платіжних засобів      

- платіжних зобов’язань      
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Таблиця 7.2 

ПОКАЗНИКИ ЛІКВІДНОСТІ БАЛАНСУ, ТИС. ГРН  

 

Показники 200 р. 200 р. 200 р. 
Відхилення (+,-) 

200 р. 200 р. 

I Ліквідні активи      

1.1. Грошові кошти та поточні фі-

нансові інвестиції      

1.2. Дебіторська заборгованість      

1.3. Запаси       

Всього ліквідних засобів      

II Короткострокові зобов’язання 

Підсумок IV розділу пасиву балан-

су      

III Коефіцієнти ліквідності бала-

нсу:      

- абсолютний      

- проміжний      

- загального покриття      

 

Таблиця 7.3 

ПОКАЗНИКИ НЕПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Показники 200 р. 200 р. 200 р. 

Відхилення 

(+,-) 

200 р 200 р 

Рівень платоспроможності 
     

Коефіцієнт забезпеченості власними засо-

бами 

     

Коефіцієнт покриття 
     

Коефіцієнт Бівера 
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Таблиця 7.4. 

РОЗРАХУНОК ІНДЕКСУ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ АЛЬТМАНА 

 

Показники 200 р. 200 р. 200 р. 

Відхилення 

(+,-) 

200 р. 200 р. 

Співвідношення власного оборотного капі-

талу та активу балансу (К1) 
     

Співвідношення нерозподіленого прибутку 

та активів (К2) 
     

Рівень доходності активів (К3)      

Коефіцієнт фінансового ризику (К4)      

Коефіцієнт оборотності активів (К5)      

Z = 1,2К1 + 1,4К2 + 3,3К3 + 0,6К4 + 0,99К5      

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1.У чому полягає сутність платоспроможності? 

2. Що характеризує коефіцієнт платоспроможності, як він обчислюєть-

ся? 

3. Що належить до платіжних засобів і платіжних зобов’язань? 

4. Дайте визначення ліквідності балансу і ліквідності підприємства. 

5. Які показники ліквідності використовуються при аналізі фінансового 

стану підприємства? Їх значення і методика розрахунку? 

6. Як можна класифікувати активи підприємства від ступеня їх ліквід-

ності? 

7. Назвіть джерела інформації для аналізу платоспроможності та лікві-

дності. 

8. Назвіть причини неплатоспроможності підприємств. 

9. Охарактеризуйте поняття та причини виникнення банкрутства. 

10.  У чому полягає суть методики визначення стану банкрутства? 

11. Які показники розраховують для виявлення ознак неплатоспромож-

ності? Їх значення і методика розрахунку? 

12. У чому полягає текстове прогнозування банкрутства? 

13. Охарактеризуйте суб’єктивні критерії прогнозування банкрутства. 
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ТЕМА. 8. АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

Кваліфікована оцінка фінансового стану підприємства передбачає 
проведення об’єктивного аналізу його фінансової стабільності та стійкості. 

Фінансова стабільність – це спроможність підприємства досягти 
стану фінансової рівноваги при збереженні достатнього ступеня фінансової 
стійкості та зберігати цей стан у довгостроковій перспективі при ефективно-
му управлінні фінансами. 

Основними складовими елементами фінансової стабільності є фінан-
сова рівновага та фінансова стійкість. 

Фінансова рівновага підприємства – це відповідність обсягів фор-
мування та використання (споживання) власних фінансових ресурсів. 

Фінансова стійкість є відображенням стабільного перевищення до-
ходів над витратами, що забезпечує вільне маневрування грошовими кошта-
ми підприємства. Іншими словами, фінансова стійкість характеризує ступінь 
фінансової залежності підприємства щодо володіння своїм майном і його ви-
користання. Цей ступінь можна оцінювати за різними критеріями: 

- рівнем покриття матеріальних обігових коштів (запасів) стабіль-
ними джерелами фінансування; 

- платоспроможністю підприємства; 
- часткою власних або стабільних джерел у сукупних джерелах фі-

нансування. 
Аналіз фінансової стійкості підприємства здійснюється за допомогою 

сукупності абсолютних і відносних показників. 
Абсолютні показники використовують для визначення фінансової 

стійкості за критерієм стабільності джерел покриття запасів. З цією метою 
визначають “нормальні” джерела формування запасів (власний оборотний 
капітал, короткострокові кредити і позики), а також суму кредиторської за-
боргованості за товари, роботи та послуги, і співставляють їх з сумою запа-
сів. 

Суть коефіцієнтного підходу оцінки фінансової стійкості полягає в 
обчисленні низки фінансових коефіцієнтів, які поділяються на два класи: 

1. Показники із встановленими нормативними значеннями ( показни-
ки ліквідності та платоспроможності). 

2. Показники без встановлених нормативних значень (показники 
співвідношення власного і позикового капіталу, основного і оборо-
тного капіталу). 

Поєднання аналізу всіх абсолютних і відносних показників фінансової 
стійкості дасть змогу об’єктивно відобразити реальну фінансову ситуацію на 
підприємстві. 

Завдання 7. Визначити рівень фінансової стійкості за критерієм:  
 стабільності покриття запасів джерелами фінансування (табл. 8.1.); 
 величиною відносних показників (табл. 8.2.); 
 структурою витрат підприємства (табл. 8.3.). 

Мета: практичне засвоєння методики визначення фінансової стабільності 
підприємства. 

Джерела інформації:  

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 
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Таблиця 8.1 

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ ЗА КРИТЕРІЄМ СТАБІЛЬНОСТІ                    

ДЖЕРЕЛ ПОКРИТТЯ ЗАПАСІВ (НА КІНЕЦЬ РОКУ) 

 

Пор. 

№ ПОКАЗНИКИ 200   р. 200   р. 200   р. 

Відхилення (+;-) 

200   р. від 

200   р. 200   р. 

 1 2 3 4 5 6 

1 Власний капітал      

2 Необоротні активи      

3 Власні обігові кошти (р.1-р.2)      

4 

Довгострокові зобов’язання, за-

безпечення наступних витрат і 

платежів 

     

5 
Наявність робочого капіталу 

(р.3+р.4) 
     

6 

Короткострокові кредити та по-

зики, кредиторська заборгова-

ність за товарними операціями, 

векселі видані 

     

7 
Джерела утворення запасів і ви-

трат (р.5+р.6) 
     

8 Запаси      

9 

Надлишок (+) або нестача (-) 

власних обігових коштів (р.3-

р.8) 

     

10 
Надлишок (+) або нестача (-) 

робочого капіталу (р.5-р.8) 
     

11 

Надлишок (+) або нестача (-) 

джерел формування запасів 

(р.7-р.8)  

     

12 Тип фінансової стійкості      

13 

Запас стійкості фінансового 

стану, днів 

   р.11/V*360 

де V – чиста виручка від реалі-

зації продукції 

     

14 

Надлишок (+) або нестача (-) 

коштів на 1 грн запасів  

(р.11/ р.8) 

     

 

 



 55 

Таблиця 8.2 

АНАЛІЗ ВІДНОСНИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА (ЗА СТАНОМ НА КІНЕЦЬ РОКУ) 
№ 

п/

п 

Показники 
Умови розра-

хунку 
200   р. 200   р. 200   р. 

Відхилення (+,-)  

200_ р. 

200_ р. 200_ р. 

1 Коефіцієнт фінансо-

вої незалежності ВБ

рПІ
 

     

2 Коефіцієнт фінансо-

вої залежності 
ВБ

ПІУІІІ рр )( 
 

     

3 Коефіцієнт фінансо-

вого ризику ПІ

ПІУІІІ

р

рр )( 
 

     

4 Коефіцієнт фінансо-

вої стійкості ПІУІІІ

ПІ

рр

р

)( 
 

     

5 Коефіцієнт співвід-

ношення мобільних і 

іммобілізованих ак-

тивів 

АІ

рАІІ

р

 
     

6 Коефіцієнт довго-

строкового залучення 

позикових коштів 
ПІІІПІ

ПІІІ

рр

р


 

     

7 Коефіцієнт довго-

строкових зо-

бов’язань 
ПІУПІІІ

ПІІІ

рр

р


 

     

8 Коефіцієнт поточних 

зобов’язань ПІУПІІІ

ПІУ

рр

р


 

     

9 Коефіцієнт фінансо-

вого лівериджу  ПІ

рПІІІ

р

 
     

10 Коефіцієнт маневре-

ності власного капі-

талу 
ПІ

ПІУАІІ

р

рр 
 

     

11 Коефіцієнт забезпе-

ченості матеріальних 

запасів власними ко-

штами 

АІІ

ПІУАІІ

рр

рр

140100




 

     

12 Коефіцієнт  маневре-

ності робочого капі-

талу 
ПІУАІІ

АІІ

рр

рр



 140100

 

     

13 Стабільність структу-

ри оборотних коштів АІІ

ПІУАІІ

р

рр 
 

     

14 Індекс постійного ка-

піталу ПІ

АІ

р

р  
     

15 Коефіцієнт реальної 

вартості основних за-

собів 
 ВБ

АІ

р

рр

280

030
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Таблиця 8.3. 

АНАЛІЗ ЗАПАСУ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ, ТИС.ГРН 

 
№ 

п/п 
Показники  200_ р. 200_ р. 

Відхилення 

(+;-),  

1 
Чиста виручка від реалізації 

   

2 
Сума маржинального доходу 

   

3 Сума умовно-постійних ви-

трат 

   

4 Частка маржинального дохо-

ду у виручці (р.2: р 1), % 

   

5 Поріг рентабельності  

(р 3: р 4):100%, тис. грн 

   

6 Запас фінансової стійкості: 

 - тис. грн (р1-р5) 

 - % ( 100*
1.

5.1.

р

рр 
) 

   

 

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. У чому суть питання “фінансова стійкість”? 

2. За якими критеріями можна оцінити рівень фінансової стійкості підприєм-

ства? 

3. Що включає в себе поняття “власні і прирівняні до них оборотні засоби” 

(робочий капітал), як їх обчислити? 

4. Що входить до так званих “нормальних” джерел покриття запасів? 

5. Які типи фінансової стійкості за критерієм покриття запасів Ви знаєте? 

6. Як за допомогою показників платоспроможності визначають рівень фі-

нансової стійкості? 

7. Назвіть основні відносні показники (коефіцієнти), за якими визначають 

фінансову стійкість підприємства. 

8. Як оцінити запас фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства? 
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ТЕМА 9. АНАЛІЗ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Кредитоспроможність - це такий фінансовий стан підприємства, який 

дає змогу отримати кредит і своєчасно його повернути. 

Комерційні банки України, як прийнято у світовій практиці, при оцінці 

кредитоспроможності позичальника використовують методологічний підхід, 

при якому при вирішенні питання про надання кредиту діяльність клієнтів 

докладно аналізується за найважливішими напрямами, перші літери назв 

яких (англійською мовою) становлять абревіатуру САМРАRІ: 

С - сhагасtеr - характеристика клієнта, особисті якості; 

А - аbilitу - спроможність повернення позики; 

М - margin - маржа (дохідність); 

Р - рurроsе - мета, на яку витрачатимуться кошти; 

А - аmоunt - розмір позики; 

R - return – умови погашення позики; 

І - іnsurance - страхування ризику непогашення позики. 

Кредитоспроможність позичальника характеризується: репутацією по-

зичальника; поточним фінансовим станом; можливістю мобілізувати грошові 

кошти; дохідністю підприємства;  метою використання кредитних ресурсів; 

сумою кредиту; співвідношенням між власними й позиковими коштами; по-

гашенням кредиту; наданням гарантій; забезпеченістю кредиту. 

Аналіз фінансово-господарської діяльності позичальника згідно з По-

ложенням Національного банку України передбачає дослідження таких пока-

зників: обсягу реалізації продукції;  собівартості;  прибутків і збитків; рента-

бельності;  платоспроможності;  фінансової стійкості; складу та динаміки де-

біторсько-кредиторської заборгованості.  

Крім того, комерційним банкам рекомендується враховувати такі су-

б'єктивні показники, як:  ефективність управління підприємством;  ринкова 

позиція позичальника та його залежність від циклічних і структурних змін в 

економіці та в галузі;  наявність державних замовлень і державної підтримки 

позичальника;  професіоналізм керівництва та його ділова репутація. 

Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу грошових потоків - 

спосіб оцінки кредитоспроможності підприємства, в основу якого покладено 

використання факторних показників, що характеризують оборот коштів у 

клієнта в звітному періоді і полягає в зіставленні відпливу і припливу коштів 

у позичальника за період, який відповідає строку надання кредиту.   

Кредитний рейтинг  - можливість і умови надання кредиту. 

Дуже високий - пільговий відсоток за користування кредитом. Надан-

ня кредиту без забезпечення. Контроль за фінансовим станом необов'язковий. 

Високий - відсоток установлюється на рівні середньої ставки, що діє 

на ринку. Зменшення форм забезпечення. Контроль за фінансовим станом 

необов'язковий. 
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Задовільний - кредит може бути наданий на загальних умовах. Здійс-

нюється поточний контроль за фінансовим станом. 

Низький – кредит може бути наданий за більш високою ставкою, що 

включає премію за ризик; під кілька видів забезпечення, в обмеженій (розмі-

ром статутного капіталу) сумі. Здійснюється контроль за документообігом 

угоди, що кредитується. 

Неприйнятний - кредит не надається. 

Завдання 8. Використовуючи дані, наведені у табл. 9.1. провести зага-

льну оцінку фінансового стану підприємства для визначення кредитного рей-

тингу (табл.9.2.). 

Мета: засвоєння методики оцінки кредитоспроможності підприємства.. 

Джерела інформації: 

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 
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Таблиця 9.1 

КЛАСИФІКАЦІЯ ПОКАЗНИКІВ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА 
№ 

по

р. 

Показник 

Норма-

тивне 

значення 

Розподіл за класами 

1-й 2-й 3-й 

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності  0,2-0,25 ≥0,2 0,1—0,2 <0,1 

2 Коефіцієнт поточної ліквідності  0,5-1 ≥0,5 0,3-0,5 <0,3 

3 Коефіцієнт загальної ліквідності  2,0 ≥2,0 1-2 < 1 

4 Коефіцієнт оборотності активів  - 
Приско-

рення 

На одному рів-

ні 

Уповіль-

нення 

5 Коефіцієнт автономії  0,5 ≥0,5 0,3-0,5 <0,3 

6 
Коефіцієнт маневреності власних кош-

тів 
0,5 ≥0,5 0,5 <0,5 

7 Рентабельність активів - >1 1 <1 

8 Дебіторська заборгованість - Зменшення 
На одному рів-

ні 
Зростання 

9 Кредиторська заборгованість - Зменшення 
На одному рів-

ні 
Зростання 

10 Обсяг реалізації - Зростання 
На одному рів-

ні 
Зменшення 

11 Собівартість продукції - Зменшення 
На одному рів-

ні 
Зростання 

12 Прибуток - Зростання 
На одному рів-

ні 
Зменшення 

 

Таблиця 9.2 

ОЦІНКА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

КРЕДИТНОГО РЕЙТИНГУ  

№ 

пор. 
Показник 

Клас 
Питома ва-

га,% 
Сума балів 

___р. ___р. ___р. ___р. ___р. ___р. 

1 Коефіцієнт абсолютної ліквідності        

2 Коефіцієнт поточної ліквідності        

3 Коефіцієнт загальної ліквідності        

4 Коефіцієнт оборотності активів        

5 Коефіцієнт автономії        

6 Коефіцієнт маневреності власних коштів       

7 Рентабельність активів       

8 Дебіторська заборгованість       

9 Кредиторська заборгованість       

10 Обсяг реалізації       

11 Собівартість продукції       

12 Прибуток       

Кредитний рейтинг підприємства   
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. У чому полягає необхідність оцінювання кредитоспроможності? 

2. Які джерела інформації використовують для кредитоспроможності 

підприємства? 

3. За якими найважливішими напрямами у світовій практиці всебічно 

аналізується діяльність клієнтів при наданні кредиту? 

4. Яка різниця між кредитоспроможністю і платоспроможністю? 

5. За допомогою яких показників оцінюють кредитоспроможність пози-

чальника? 

6. Як здійснюється оцінка кредитоспроможності на основі аналізу гро-

шових потоків? 

7. Наведіть етапи аналізу використання короткострокових кредитів. 

8. У чому полягає сутність аналізу використання довгострокових кре-

дитів? 

9. Яка існує класифікація позичальників за результатами оцінювання 

фінансового стану з урахуванням рівня забезпеченості за кредитними опера-

ціями? 

10. Викладіть методику визначення кредитного рейтингу підприємства. 
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ТЕМА 10. АНАЛІЗ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Ділова активність підприємства – це комплексна характеристика, яка 

втілює різні аспекти його діяльності. Вона визначається системою критеріїв, 

зокрема: місцем підприємства на ринку конкретних товарів, географією діло-

вих стосунків, репутацією підприємства як партнера, активністю інновацій-

ної діяльності, конкурентоспроможністю. Отже, ділова активність підприєм-

ства може характеризуватися динамікою показників ефективності виробни-

чо-господарської діяльності в цілому. 

Оцінка ділової активності у фінансовому аспекті передбачає застосу-

вання двох груп показників: 

- показники інтенсивності використання капіталу, які відображають 

швидкість обороту засобів (або капіталу); 

- показники ефективності (рентабельності) використання ресурсів 

(капіталу). 

Показники першої групи є базовими для характеристики оборотності 

активів. Вони показують, наскільки зміни у наявних активах пов’язані зі змі-

нами чистого обсягу продаж. Загальна оборотність активу показує оборот-

ність всього капіталу, інвестованого у підприємство, і складається з частко-

вих показників оборотності окремих елементів цих активів (табл. 5.1). 

Особливої уваги потребує аналіз ефективності використання ресурсів. 

Показники рентабельності дають можливість оцінити рівень прибутковості 

використаних ресурсів і капіталу. Для цього обчислюють відношення прибу-

тку (чистого, операційного або валового) до відповідних показників: витрат, 

чистого доходу або використаних ресурсів (капіталу) (табл. 5.4). 

Основні показники ділової активності аналізуються в такій послідов-

ності: 

1) розраховуються самі показники; 

2) показники порівнюються в динаміці; 

3) виявляються фактори, що вплинули на їх зміну; 

4) здійснюються аналітичні висновки. 

Завдання 9. Розрахувати показники ділової активності (табл. 10.1), ро-

зрахувати вплив факторів на зміну показників оборотності оборотних коштів 

(табл.. 10.2), визначити залежність суми матеріальних оборотних запасів від 

швидкості їх обороту (табл. 10.3), розрахувати вплив факторів на зміну рен-

табельності власного капіталу (табл. 10.4). 

   

Мета: засвоєння методики аналізу ділової активності підприємства.. 

Джерела інформації: 

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 
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Таблиця 10.1 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ДІЛОВОЇ АКТИВНОСТІ  
 

пор.

№ 
Показник 

Умови розраху-

нку 
200  р. 200  р. 200  р. 

Відхилення 

(+,-) 

200  р. 200  р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Оборотність активів, 

ресурсовіддача  

Ф.№2 р.035/Ф.№1, 

р.280  
   

  

2 
Оборотність дебіторсь-

кої заборгованості 

Ф.№2, 

р.035/(Ф.№1, + 

(р.150 -р.210)) 

   

  

3 

Тривалість обороту де-

біторської заборговано-

сті 

365(360) /п.2    

  

4 
Оборотність кредитор-

ської заборгованості 

Ф.№2, 

(р.040+р.70+р.80+ 

р.90) /(Ф.№1, 

р..520 -р.610) 

   

  

5 

Тривалість обороту 

кредиторської заборго-

ваності 

365(360) /п.4    

  

6 Оборотність запасів 

Ф.№2, 

(р.040+р.70+р.80+ 

р.90) /(Ф.№1, р.100 

- р.140 ) 

   

  

7 
Тривалість обороту за-

пасів 
365(360) /п.6    

  

8 
Тривалість операційно-

го циклу 
п.7+ п.3    

  

9 
Тривалість фінансового 

циклу 
п.8 – п.5.    

  

10 
Оборотність обігових 

засобів 

Ф.№2, 

р.035/(Ф.№1, 

р.260 + р.270) 

   

  

11 
Тривалість обороту обі-

гових засобів 
365(360) /п.10    

  

12 
Оборотність власного 

капіталу 

Ф.№2, р.035/Ф.№1, 

р.380 
   

  

13 
Коефіцієнт достатності 

робочого капіталу 

Ф.№2, р.035/ ( 

Ф.№1, р.260+р.270 

- р.620 -р.630) 

   

  

14 

Співвідношення вируч-

ки від реалізації та по-

точних пасивів 

Ф.№2, р.035/Ф.№1, 

р.620 
   

  

15 
Оборотність необорот-

них активів  

Ф.№2 р.035/Ф.№1, 

р.080  
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Таблиця 10.2 

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ ПОКАЗНИКІВ ОБОРО-

ТНОСТІ ОБОРОТНИХ КОШТІВ 

 

По

р.

№  

Показник 
Умови розра-

хунку 

200  р. 200  р. 200  р. 

Відхилення 

(+,-) 200   р. 

від 

200  р. 200  р. Варіанти 

а б в 

1 
Середньорічна вартість 

запасів, тис.грн 

Ф.№1, 

р. 140100.р  
     

2 Чистий доход, тис.грн Ф.№2, р.035      

 3 
Коефіцієнти: 

- оборотності запасів 
n.2 /  n.1      

4 - закріплення запасів n.1 / n.2      

5 - тривалості одного обо-

роту запасів 
365 (360) / n.3      

 

6 

Умовні результативні 

показники: 

- оборотності запасів 

n.2 баз.року / n.1 

зв.року 
     

7 - тривалості одного обо-

роту запасів, днів 
365 (360) / n.6      

8 Відхилення коефіцієнта 

оборотності(+,-)за раху-

нок зміни: 

а) середньорічної варто-

сті запасів 

n.6а(б)-n.3а(б)      

б) чистого доходу 
n.3в-р.nа(б)      

9 Відхилення тривалості 

одного оброту (днів)   

(+,-) за рахунок зміни: 

а) середньорічної варто-

сті запасів 

n.7а(б) - n.5а(б)      

б) чистого доходу 
n.5в - n.7а(б)      

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

Таблиця 10.3 

ВИЗНАЧЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ СУМИ МАТЕРІАЛЬНИХ ОБОРОТ-

НИХ ЗАПАСІВ ВІД ШВИДКОСТІ ЇХ ОБОРОТУ 

 

Пор.
№ 

Показник 
Умови ро-
зрахунку 

200  р. 200  р. 200  р. 

Відхилення 
(+,-) 

200   р. від 

200  р. 200  р. Варіанти 

А б в 

1 
Сума обороту (виручка від ре-
алізації), тис.грн: 
1.1) всього 

Ф.№2, 
р.035 

     

 1.2) за день р.1.1 / 365      

2 
Середньорічна вартість мате-
ріальних оборотних коштів, 
тис.грн 

Ф.№1, 
Σ р.100-140 
 

     

3 
Коефіцієнт оборотності обіго-
вих коштів 

р.1.1 : р.2      

4 
Тривалість одного обороту , 
днів 

365 (360)/ 
р.3 

     

5 

Розрахунок суми коштів, яка 
умовно вивільняється з оборо-
ту(або додатково вводиться в 
оборот)  тис.грн через: 
5.1.) коефіцієнт  оборотності 

365/(360) / 
(р.3в–

р.3а(б)) 
     

5.2) тривалість обороту 
(р.4в – 4а 

(б)) * р.1.1в 
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Таблиця 10.4 

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА ЗМІНУ РЕНТАБЕЛЬНОС-

ТІ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

№  Показники 
Умови роз-

рахунку 

200...

р. 

200...

р. 

200...

р. 

Відхилення 

(+;-) 

200…р.від 

Варіанти 
200

…р. 

200

…р. 

а б в   

1 
Середньорічна вартість авансо-

ваного капіталу, тис.грн  

Ф. № 1, р. 

640 

     

2 у т.ч. власного капіталу,тис. грн Ф. №1 р. 380      

3 Чистий дохід, тис.грн Ф. №2 р. 035      

4 Чистий прибуток , тис.грн Ф. №2 р. 220      

Коефіцієнти: 

5 

Рентабельність продаж 

5.1.) базисного року 

р. 4а(б)/ 

р.3а(б) 

     

5.2.) звітного року Р.4в/ р.3в 
     

6 

Ресурсовіддачі 

6.1.) базисного року 

р.3а(б)/ 

р.1а(б) 

     

6.2.) звітного року Р.3в / р.1в      

7 

Фінансової залежності 

7.1.) базисного року 

р.1а(б)/ 

р.2а(б) 

     

7.2.) звітного року Р.1в/ р.2в 
     

8 

Рентабельності власного капі-

талу 

8.1.) базисного року 

р.4а(б)/ 

р.2а(б) 

     

8.2.) звітного року Р.4в/ р.2в      

9 

Відхилення коефіцієнта рен-

табельності власного капіталу 

за рахунок зміни коефіцієнта: 

9.1.) рентабельності продаж 

(р.5.2 - р.5.1)* 

р.6.1 *р.7.1 

     

9.2.) ресурсовіддачі 
(р.6.2 р.7.1)* 

р.5.2*р.7.1 

     

9.3.) фінансової залежності 
(р.7.2 - р.7.1)* 

р.5.2*р.6.2 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. У чому суть поняття “ділова активність підприємства”? 

2. Що передбачає оцінка ділової активності? 

3. Які показники характеризують інтенсивність використання ресурсів 

(капіталу)? 

4. Як розрахувати розмір впливу факторів першого порядку на зміну 

показників оборотності капіталу (відповідного виду) за допомогою прийому: 

 ланцюгових підстановок; 

 абсолютних різниць? 

5. Як визначити суму коштів, яка умовно вивільнюється при приско-

ренні оборотності запасів або яку необхідно додатково вводити в оборот при 

уповільненні оборотності запасів? 

6. За якими показниками можна проаналізувати ефективність викорис-

тання ресурсів (капіталу)? 

7. Які фактори обумовлюють рівень рентабельності активів, як обчис-

лити розмір їх впливу)? 

8. Яка факторна модель відображає взаємозв’язок рентабельності вла-

сного капіталу, рентабельності реалізації, ресурсовіддачі (оборотності акти-

вів) і фінансової залежності? 
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ТЕМА 11. АНАЛІЗ ПРИБУТКОВОСТІ ТА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Прибуток - найважливіша фінансова категорія, що відображає позити-

вний фінансовий результат господарської діяльності підприємства, характе-

ризує ефективність виробництва і в кінцевому рахунку свідчить про обсяг і 

якість виробленої продукції, стан продуктивності праці, рівень собівартості. 

Одночасно прибуток впливає на зміцнення комерційного розрахунку, інтен-

сифікацію виробництва при будь-якій формі власності. Він є не лише джере-

лом забезпечення внутрішньогосподарських потреб підприємств, а й джере-

лом формування бюджетних ресурсів держави. 

Прибуток як кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства 

представляє собою різницю між загальною сумою доходів і витратами на ви-

робництво і реалізацію продукції. 

Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку інформа-

ції про доходи від звичайної діяльності підприємства та її розкриття у фінан-

совій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 

"Дохід". 

Під доходами розуміють збільшення економічних вигод у вигляді над-

ходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання 

власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків влас-

ників). 

Головними завданнями аналізу фінансових результатів підприємства є: 

• вивчення обсягів, складу і динаміки фінансових результатів дія-

льності підприємства; 

• загальна оцінка виконання плану, прогнози, динаміка; 

• визначення відхилення фактичного прибутку від передбаченого 

планом (попереднього року), вивчення динаміки зміни прибутку за 

кілька звітних періодів;  

• виявлення чинників впливу на формування прибутку, оцінка їх 

динаміки та розрахунки такого впливу; 

• вивчення напрямів і тенденцій розподілу прибутку; 

• виявлення резервів збільшення прибутку. 

Валовий прибуток - це економічний результат діяльності суб'єктів го-

сподарювання, що визначається як різниця між чистою виручкою від реалі-

зації продукції і виробничою собівартістю.  

Операційний прибуток - це фінансовий результат від операційної дія-

льності, який визначається відніманням від валового прибутку операційних 

витрат, додаванням до одержаного результату інших операційних доходів.  

Прибуток або збиток від звичайної діяльності до оподаткування - 

це результат від фінансової діяльності, що визначається додаванням до опе-

раційного прибутку доходу від участі в капіталі, фінансових доходів у формі 
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дивідендів, відсотків, отриманих від фінансових інвестицій, та інших доходів 

(від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових ком-

плексів, доходу від неопераційних курсових різниць), і відніманням від 

отриманого результату фінансових витрат у формі відсотків та інших витрат, 

пов'язаних із залученням позикового капіталу, втрат (збитків) від участі в ка-

піталі та інших витрат (собівартість фінансових інвестицій, необоротних ак-

тивів і майнових комплексів, втрат від неопераційних курсових різниць, 

втрат від уцінки фінансових інвестицій і необоротних активів. 

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності після оподаткування - 

це різниця між прибутком від звичайної діяльності до оподаткування та су-

мою податку на прибуток. 

Чистий прибуток (збиток) - це алгебраїчна сума прибутку (збитку) від 

звичайної діяльності після оподаткування та надзвичайного прибутку, над-

звичайного збитку і податків з надзвичайного прибутку. Чистий прибуток 

повністю залишається у розпорядженні підприємства. 

Рентабельність - це рівень прибутковості, який вимірюється у відсот-

ках, або через коефіцієнт. Підприємство вважається рентабельним, якщо во-

но має прибуток від своєї діяльності 

Основними завданнями аналізу (оцінки) рентабельності є: 

• оцінка ефективності діяльності підприємства на поточний мо-

мент; 

• виявлення зміни рентабельності протягом певного періоду; 

• визначення факторів, які вплинули на зміну рентабельності; 

• визначення резервів зростання рентабельності. 

Завдання 10. Провести аналіз формування та використання чистого прибу-

тку (табл. 11.1), розрахувати вплив факторів на зміну прибутку підприємс-

тва (табл. 11.2),  здійснити аналіз доходів і витрат (табл.. 11.3), визначити 

показники рентабельності (табл. 11.4),  

Мета: засвоєння методики прибутковості та рентабельності підприємства. 

Джерела інформації: 

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 
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Таблиця 11.1 

АНАЛІЗ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ 

 
Показники 200 р. 200  р. 200 р. Відхилення (+,-)  

200 р. від 

200   р. 200   р.  
Фінансові результати від звичайної діяль-

ності до оподаткування: 

     

прибуток      

збиток      

Податок на прибуток від звичайної діяль-

ності 

     

Фінансові результати від звичайної діяль-

ності: 

     

прибуток      

збиток      

Надзвичайні:      

доходи      

витрати      

Податки з надзвичайного прибутку      

Чистий: і     

прибуток      

збиток      

У тому числі використано на:      

відрахування до резервного фонду      

виплати власникам (дивіденди)      

спрямування прибутку до статутного 

капіталу 

     

інше використання       

Нерозподілений прибуток      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 70 

Таблиця 11.2. 

РОЗРАХУНОК ВПЛИВУ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ НА ВІДХИЛЕННЯ 

СУМИ ПРИБУТКІВ ЗВІТНОГО РОКУ ВІД БАЗИСНОГО, ТИС. ГРН 
 

№ 

ряд-

ка 

Показники та алгоритм розрахунку 200 Розрахун-

ковий по-

казник 

200 

 

 

А 1 2 3 

1 Повна собівартість реалізованої с.-г. продукції    

2 Виручка від реалізації продукції   - 

3 Прибуток (рядок 2 - рядок 1)    

4 Відхилення від планового прибутку - всього (гр. 3 

- гр. 1 рядка 3) 

X X  

 у т.ч. за рахунок зміни:  

а) обсягу реалізації продукції  

X Х ... 

 

 

б) повної собівартості реалізованої продукції 

(гр. 3 - гр. 2 рядка 1, взяти із протилежним зна-

ком) 

X X  

 

 

в) середньої ціни реалізації (гр.3 - гр. 2 по ря-

дку 2) 

X X  

 

 

г) структури реалізованої продукції 

(гр. 2 рядка 3 - гр. 1 рядка 3 - гр. 3 рядка 4а) 

X Х  
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Таблиця 11.3 

АНАЛІЗ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВА 

Стаття  

 

Попередній 

період 

Звітний пе-

ріод 

Абсолютні 

зміни (+,-) 

Відносні змі-

ни, % 

дохо-

ди 

ви-

трати 

дохо-

ди 

ви-

трати 

дохо-

ди 

ви-

трати 

дохо-

ди 

ви-

трати 
1 2 3 4 5 6=4-2-

3 

7=5-3 8=4/2*

100 

9=5/3*

100 

А. Інші операційні доходи і витрати  

Операційна оренда активів 
        

Операційна курсова різниця 
        

Реалізація інших оборотних активів 
        

Штрафи, пені, неустойки 
        

Утримання об'єктів житлово-

комунального і соціально-

культурного призначення 

        

Інші операційні доходи і витрати 
        

у тому числі: відрахування до резе-

рву сумнівних боргів 
        

непродуктивні витрати і втрати 
        

Б. Доходи і втрати від участі в капіталі 

за інвестиціями в: асоційовані підп-

риємства 

        

дочірні підприємства 
        

спільну діяльність 
        

В. Інші фінансові доходи і витрати  

Дивіденди 
        

Проценти 
        

Фінансова оренда активів 
        

Інші фінансові доходи і витрати 
        

Г. Інші доходи і витрати  

Реалізація фінансових інвестицій 
        

Реалізація необоротних активів 
        

Реалізація майнових комплексів 
        

Неопераційна курсова різниця 
        

Безоплатно одержані активи 
        

Списання необоротних активів 
        

Інші доходи і витрати 
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Таблиця 11.4 

ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ  

 

Пор.
№ 

Показник 

Умови роз-
рахунку 

200  р. 200  р. 200  р. 

Відхилення 
(+,-) 

 200   р. від 
200  р. 200  р. 

1 Рентабельність активів за при-

бутком за звичайною діяльніс-

тю  

Ф.№2 р.190/ 

Ф.№1, р.280  
     

2 Рентабельність капіталу (ак-

тивів) за чистим прибутком 
Ф.№2, р.220/ 

Ф.№1, р.280 
     

3 Рентабельність власного капі-

талу 

Ф.№2, р.220/ 

Ф.№1, р.380  
     

4 Рентабельність виробничих 

засобів 

Ф.№2, р.220/ 

(Ф.№1, р.030 + 

р.100 + р.120) 

     

5 Коефіцієнт реінвестування Ф.№1, збіль-

шення по (р.340 

+ р.350) 

/Ф.№2, р.220 

     

6 Коефіцієнт стійкості економі-

чного зростання 

Ф.№1, збіль-

шення по (р.340 

+ р.350) 

/Ф.№1, р.380 

     

7 Період окупності капіталу Ф.№1, р.280/ 

Ф.№2, р.220 
     

8 Період окупності власного ка-

піталу 

Ф.№1, р.380/ 

Ф.№2, р.220 
     

9 Рентабельність інвестованого 

капіталу 

Ф.№2, р.220/ 

(Ф.№1, р.380 + 

р.480) 

     

10 Рентабельність операційної 

діяльності 

Ф.№2, р.100/ 

(Ф.№2, р.40 + 

р.70+ р.80+р.90) 

     

11 Рентабельність звичайної дія-

льності 

Ф.№2, р.190/ 

(Ф.№2, р.40 + 

р.70 + 

р.80+р.90+р.140 

+р.150+р.160) 

     

11 Рентабельність діяльності Ф.№2, р.220/ 

(Ф.№2, р.40 + 

р.70 + 

р.80+р.90+р.140 

+р.150+р.160+ 

р.205) 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

1. Що таке доходи підприємства? 

2. Які показники величини прибутку відображаються у Ф.№2 «Звіт 

про фінансові результати»? 

3. Дайте визначення головним видам прибутку. 

4. Економічний зміст та аналіз показників рентабельності (рентабе-

льність активів за прибутком за звичайною діяльністю, рентабе-

льність капіталу (активів) за чистим прибутком, рентабельність 

власного капіталу). 

5. Економічний зміст та аналіз показників рентабельності (рентабе-

льність виробничих засобів, коефіцієнт реінвестування, коефіці-

єнт стійкості економічного зростання, період окупності капіталу). 

6. Економічний зміст та аналіз показників рентабельності (період 

окупності власного капіталу, рентабельність інвестованого капі-

талу, рентабельність операційної діяльності). 

7. Економічний зміст та аналіз показників рентабельності (рентабе-

льність звичайної діяльності, рентабельність діяльності). 
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ТЕМА 12. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
 

Під інвестиціями в широкому розумінні передбачаються всі види май-

нових та інтелектуальних цінностей, що вкладаються в об’єкти підприємни-

цької та інших видів діяльності, у результаті чого створюється прибуток  або 

досягається соціальний ефект. 

Інвестиції можуть здійснюватися в грошовій формі, у вигляді матеріа-

льних ресурсів, нематеріальних активів. Залежно від цілей спрямування капі-

талу інвестиції можуть класифікуватися так: 

• за видами; 

• за об'єктом вкладення коштів; 

• за характером участі в інвестуванні; 

• за регіональною ознакою; 

• за періодом інвестування; 

• за формою власності; 

• за ступенем ризику; 

• за формою відтворення. 

За видами інвестиції поділяють на: 

• грошові кошти, цільові банківські внески, паї, акції та інші цінні 

папери; 

• рухоме та нерухоме майно; 

• майнові права; 

• сукупність технічних, технологічних, комерційних та інших 

знань; 

• права користування землею, ресурсами, а також майнові права; 

• інші цінності. 

За об'єктами вкладення капіталу розрізняють: 

• реальні інвестиції; 

• фінансові інвестиції. 

За характером участі в інвестиційному процесі інвестиції поділяють на: 

• прямі, які передбачають безпосередню участь інвестора у виборі 

об'єкта інвестування та вкладанні коштів; 

• непрямі, що здійснюються через різного роду фінансові інстру-

менти. 

У регіональному аспекті виділяють інвестиції: 

• внутрішні, тобто вкладення суб'єктів господарської діяльності 

певної держави; 

• іноземні — вкладення іноземних юридичних, фізичних осіб, іно-

земних держав, міжнародних урядових і неурядових організацій; 

• зарубіжні — вкладення коштів в об'єкти інвестування за межами 

території певної країни. 

За періодом інвестування прийнято розподіляти інвестиції на: 

• короткострокові; 
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• довгострокові. 

За формами власності інвестиції поділяють на: 

• приватні кошти громадян, підприємств недержавної форми влас-

ності, неурядових організацій; 

• державні, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів різних 

рівнів державними підприємствами і установами; 

• змішані, які передбачають вкладення як приватного, так і держа-

вного капіталу в об'єкти інвестування. 

За ступенем ризику інвестиції поділяють на такі види: 

• безризикові; 

• ризикові. 

За формами відтворення розрізняють такі інвестиції: 

• нове будівництво або будівництво підприємств, будинків, спо-

руд; 

• розширення діючого підприємства; 

• реконструкція діючого підприємства; 

• технічне. 

Завдання 11. Провести аналіз складу та структури капітальних інвестицій 

(табл. 12.1), фінансових інвестиції (табл.. 12.2).  

Мета: проаналізувати структури інвестицій підприємства.. 

Джерела інформації: 

1. Примітки до річної фінансової звітності (Ф№5). 
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Таблиця 12.1. 

АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Показники 200  р. 200  р. Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

Капітальне будівництво       

Придбання (виготовлення) ос-

новних засобів 
      

Придбання (виготовлення) ін-

ших необоротних матеріальних 

активів 

      

Придбання (створення) немате-

ріальних активів 
      

Формування основного стада       

Інші       

Разом  100,0  100,0   

 

Таблиця 12.2. 

АНАЛІЗ СКЛАДУ ТА СТРУКТУРИ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

 
Показники 200  р. 200  р. Зміни (+,-) 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

грн струк-

тура, % 

1 2 3 4 5 6 7 

А. Фінансові інвестиції за мето-

дом участі в капіталі в:  

асоційовані підприємства 

      

дочірні підприємства       

спільну діяльність       

Б. Інші фінансові інвестиції в: 

частки і паї у статутному 

капіталі інших підприємств 

      

акції       

облігації       

інші       

Разом (розд. А + розд. Б)  100,0  100,0   
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Завдання 12  

Сільськогосподарське підприємство планує закупити обладнання для 

переробки молока. Сума необхідних інвестицій становить 150 тис. грн Пото-

чні витрати на експлуатацію виробництва оцінюються в 45 тис. грн у перший 

рік, із щорічним збільшенням на 4%. Знос на обладнання  нараховується від-

повідно до Закону “Про податок на прибуток” по третій групі основних фон-

дів (24%). Виручка від реалізації повинна скласти по роках (тис. грн): 105, 

100, 105, 90, 85. Податок на прибуток підприємство не сплачує. Чи буде про-

ект прибутковим, якщо ставка дисконтування дорівнює 15%?  Розрахувати 

основні показники фінансово-економічної оцінки проекту. Зробити висновки. 

Використовуючи умови завдання 2 визначити фінансово-економічну 

оцінку інвестиційних проектів за наступними даними, тис. грн  

 

Ва-

рі-

ан-

ти 

Су-

ма 

ін-

вес-

ти-

цій 

Виручка від реалізації по роках Ставка 

дискон-

туван-

ня, % 

По-

точні 

ви-

трати 1 2 3 4 5 

1 200 75 100 140 175 150 10 45 

2 200 75 100 140 125 100 10 45 

3 200 75 100 140 100 80 10 45 

4 100 60 90 100 110 80 20 50 

5 100 75 90 90 100 100 20 50 

6 100 100 100 90 90 75 20 50 

 

Завдання 13  

Керівництво сільськогосподарського підприємства розглядає два мо-

жливих варіанта інвестування 10 тис. грн Перший з них має тривалість два 

роки, другий – три роки. Грошовий потік від першого проекту повинен скла-

сти по роках 5 і 7 тис. грн, а від другого 3, 4 і 6 тис. грн Ставка дисконтуван-

ня 10 %. Який із проектів більш прийнятний? Пояснити висновки. 

Використовуючи умови завдання 3, визначити більш прийнятні прое-

кти в кожному з варіантів. 
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Варіан-

ти 

Проект Інвести-

ції 

Грошові потоки по роках 

1 2 3 

А 
1 30 25 15  

2 30 20 10 10 

Б 
1 50 35 30  

2 50 25 25 20 

В 
1 70 35 50  

2 70 35 35 20 

Г 
1 100 60 70  

2 100 50 60 30 

Д 
1 110 70 60  

2 110 60 50 20 

Ж 
1 150 90 70  

2 150 80 60 40 

 

Завдання 14 

Сільськогосподарське підприємство вирішило придбати мініцех для 

виробництва ковбасних виробів. Сума необхідних інвестицій складає 70 тис. 

грн, очікувана тривалість проекту п’ять років. З вірогідністю 90% щорічна 

сума грошового потоку складе 30 тис. грн упродовж усього терміну дії прое-

кту, 80% - 35 тис. грн, 70 % - 40 тис. грн, 65% - 55 тис. грн Буде проект еко-

номічно виправданим,  якщо ставка дисконтування  складе 30%. Пояснити 

висновки. 

Використовуючи умови завдання 4, визначити економічну доцільність 

запропонованого проекту. 

 

Варіанти 

Вірогідність отримання грошового потоку, % Ставка 

дискон-

тування, 

% 
90 80 70 65 

1 20 30 33 35 15 

2 25 35 37 45 20 

3 20 35 40 50 25 

4 32 35 45 55 35 
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

1. Як можна класифікувати інвестиції? 

2. Як класифікуються інвестиції за видами? 

3. Як класифікуються інвестиції за характером участі в інвестицій-

ному процесі? 

4. Як класифікуються інвестиції у регіональному аспекті? 

5. Як класифікуються інвестиції за формами власності? 

6. Що включають в себе капітальні інвестиції? 

7. Що включають в себе фінансові інвестиції? 

8. Які методи визначення ефективності інвестиції існують? 

9. Як можна визначити ризик інвестиційного проекту? 
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ТЕМА 13. КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІ-

ДПРИЄМСТВ 

Комплексна оцінка являє собою характеристику діяльності підприєм-

ства, одержану при дослідженні сукупності показників, які визначають біль-

шість економічних процесів і вміщують узагальнюючі дані про виробництво 

і фінансовий стан підприємства.  

Оцінка результатів діяльності проводиться за цілим комплексом по-

казників із застосуванням різних методів, а саме: метод бальної оцінки; ме-

тод суми місць; метод рейтингової оцінки тощо. 

Метод бальної оцінки полягає в тому, що в групі господарств, діяль-

ність яких аналізується, показники першого господарства приймаються за ба-

зу порівняння, і значення кожного показника дорівнює 1 або 100 балам. Ве-

личина відповідного показника інших господарств в балах визначається шля-

хом порівняння з еталоном їх абсолютних значень. Одержана сума балів або 

середнє значення 1-го балу порівнюються між собою. Вважається, що підп-

риємство, яке має найвищу суму балів, або найвищий рівень значення  1-го 

балу є лідером цієї групи. 

Наступною методикою є комплексна оцінка за сумою балів, основни-

ми етапами якої є: 

• підбір системи показників; 

• порівняння показників з базовим рівнем; 

• сумування балів; 

• визначення середньої величини балу за кожний період; 

• ранжування періодів (господарств) за величиною балів. 

Отже, для проведення комплексної оцінки за сумою балів, на першо-

му етапі необхідно провести підбір системи показників, які б характеризува-

ли результати фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Обов`язковою умовою даної системи показників є однонаправленість їх 

змінних, тобто для покращання фінансового стану підприємства всі показни-

ки повинні збільшуватися. 

На другому етапі проводиться стандартизація показників відносно ба-

зового періоду за формулою: 

Хі  = Аі /Ао * 100%, 

де Хі – стандартизоване значення і-того показника виражене у відсот-

ках до показника базового періоду; Аі – величина і-того показника в даному 

періоді; Ао – величина показника базисного періоду. 

На третьому етапі визначається загальна сума балів всіх показників, 

які були взяті для проведення комплексної оцінки в даному періоді: 

R =  Хі,  

де R – сума балів стандартизованих значень показників. 
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На четвертому етапі проводиться визначення середньої величини ста-

ндартизованих значень показників у даному періоді. Це викликано тією об-

ставиною, що по різних підприємствах або по різних періодах для оцінки фі-

нансово-господарської діяльності може братися різна кількість показників, 

відтак сума балів цих показників буде різною, а визначення середнього зна-

чення дозволяє усунути вплив даного фактора. Середнє значення стандарти-

зованого показника визначається за формулою: 

./  nXiR  

На п`ятому етапі проводиться ранжування періодів (господарств) за 

середньою величиною стандартизованих показників. Кращим буде той пері-

од (господарство), який має найвищий середній бал.  

Найбільш об’єктивну оцінку фінансового стану підприємства забез-

печує метод рейтингової оцінки, який складається з таких етапів: 

• збір та аналітична обробка інформації про об`єкт дослідження; 

• підбір системи фінансово – економічних показників; 

• визначення оптимальної направленості зміни показників; 

• стандартизація показників відносно оптимальних (нормативних ве-

личин); 

• розрахунок підсумкових показників рейтингової оцінки; 

• розрахунок та оцінка впливу окремих показників на зміну рейтинго-

вої оцінки; 

• класифікація періодів (рік, квартал) за рейтинговими оцінками. 

Підсумкова рейтингова оцінка повинна починатися з детального ви-

вчення об`єкта дослідження (результати господарської діяльності, динаміка 

головних показників за кілька років та ін.). 

На другому етапі необхідно здійснювати підбір показників, які б ха-

рактеризували різні аспекти діяльності фінансового стану підприємства, тому 

що об`єктивна оцінка отриманих результатів можлива тільки при правильно-

му виборі відповідних показників. 

Наступним етапом комплексної рейтингової оцінки є встановлення 

напряму змін кожного з показників і визначення оптимального їх значення. 

Тобто необхідно визначити в який бік повинен змінюватися даний показник 

для покращання фінансового положення підприємства. 

Четвертим етапом комплексної оцінки є стандартизація показників 

відносно оптимальних. Якщо напрям зміни даного показника встановлюється 

в бік його максимізації, то стандартизоване значення визначається за форму-

лою: 

Хі мах = Аі / maxАі, 

де Хі мах – стандартизований і-тий показник;  

Аі – значення і-того показника;  

max Аі – найбільша величина показника в даному динамічному 

ряді. 
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У випадку встановлення напряму зміни показника в бік мінімізації 

стандартизоване значення визначається за формулою: 

Хі міn = minАі / Аі, 

де Хі міn – стандартизований і-й показник;  

min Аі – найменша величина показника в даному динамічному ря-

ді. 

Слід також відзначити, що оптимальними показниками можуть ви-

ступати нормативні їх значення, величина яких встановлюється експертним 

шляхом. 

Виходячи з формули розрахунку стандартизованих показників, можна 

дійти висновку, що в разі збігу показників з оптимальним, його значення бу-

де дорівнювати 1. Чим більше відхилення даного показника від оптимально-

го, тим більше його стандартизоване значення відрізнятиметься від 1. 

На п`ятому етапі здійснюється розрахунок загальної рейтингової оці-

нки фінансового стану підприємства за формулою: 

2

max(min)

2

max(min)2

2

max(min)1 )1(.......)1()1( ni xxxR   

де R – загальна рейтингова оцінка підприємства. 

На шостому етапі проводиться визначення впливу зміни кожного по-

казника на загальну рейтингову оцінку, який розраховується за формулою: 

100
)1(

)1(
2

max(min)

2

max(min)

П 




 X

X

 

де П – питома вага даного показника в значенні величини загальної 

рейтингової оцінки. 

Питома вага даного показника в значенні загальної рейтингової оцін-

ки буде дорівнювати "0" в тому випадку, якщо його величина є оптимальною. 

Підводячи підсумок доцільно провести узагальнення результатів досліджен-

ня, а саме необхідно порівняти отримані результати за наведеними методи-

ками комплексної оцінки за допомогою наступного макету.  

Завдання 15. Визначити систему показників для комплексної оцінки 

фінансового стану підприємства (табл. 13.1), розрахувати вплив кожного по-

казника на загальну рейтингову оцінку (табл. 13.2), провести комплексну 

оцінку фінансового стану підприємства методом суми балів (табл. 13.3). 

Мета: практичне засвоєння методики комплексної оцінки фінансового ста-

ну. 

Джерела інформації: 

1. Баланс підприємства (Ф. №1). 

2. Звіт про фінансові результати підприємства (Ф. №2). 
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Таблиця 13.1 

ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО НАПРЯМКУ ЗМІНИ ТА СТАНДАРТИЗОВАНИХ ЗНАЧЕНЬ ПОКАЗ-

НИКІВ 

Показники та коефіцієнти 

Величина показ-

ника 

Напря-

мок 

зміни 

Опти-

мальне 

значен-

ня 

Стандартизоване 

значення 

200  р. 200  р. 200  р. 200  р. 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

R   
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Таблиця 13.2 

ПИТОМА ВАГА ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ У РЕЙТИНГОВІЙ ОЦІНЦІ 

 
Показники та коефіцієнти 200  р 200   р. Відхи-

лення 

(+,-) 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    

13    

14    

15    

Разом 100,0 100,0 - 
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Таблиця 6.3 

КОМПЛЕКСНА ОЦІНКА ФІНАСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

МЕТОДОМ СУМИ БАЛІВ 

 

Показники та коефіцієнти 

200  р 200   р. 200   р. 

зна-

чення 

бал зна-

чення 

бал зна-

чення 

бал 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

Разом       

Середній бал       
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КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ 

 

1. Охарактеризуйте поняття і значення комплексної оцінки фінансово-

го стану підприємства. 

2. Назвіть основні принципи проведення комплексної оцінки фінансо-

вого стану підприємства. 

3. Назвіть методи комплексної оцінки фінансового стану підприємст-

ва. 

4. У чому полягає суть методики комплексної оцінки фінансового ста-

ну підприємства за методами: бальної оцінки, суми місць? 

5. Охарактеризуйте основні етапи комплексної рейтингової оцінки. 

6. Назвіть шляхи використання результатів оцінки фінансового стану 

підприємства. 
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