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У методичних вказівках викладено основні методи і практичні прийоми, 

що застосовуються для ефективного управління формуванням і використанням 

фінансових ресурсів підприємств і управління фінансовими ризиками. 

Фінансовий менеджмент — одна з основних функцій апарату управління 

суб'єктом, що хазяює, за умов ринкової економіки. 

Основні задачі, що вирішують фінансові менеджери, — управляти власним 

капіталом, знаходити і залучати додатковий капітал, ефективно 

використовувати фінансові ресурси в платіжному обороті й інвестиційному 

процесі, прогнозувати потреби в основних і оборотних коштах, складати 

внутрішньофірмові фінансові плани, оцінювати і прогнозувати фінансовий стан 

підприємства, взаємодіяти з установами ринкової інфраструктури. Розгляду цих 

і деяких інших питань присвячено ці методичні вказівки. Під час самостійної 

підготовки слід використовувати матеріали кращих вітчизняних і закордонних 

видань з фінансового менеджменту. 

У країнах з ринковою економікою фінансове управління (фінансовий 

менеджмент) формувалося в міру розвитку ринку капіталів і на даний час являє 

собою сферу економічної науки, у якій значне місце відведене дослідженням 

ринку цінних паперів, методам оцінювання фінансових активів, визначенню їх 

прибутковості й ризиковості, дивідендній політиці корпорацій, аналізу і 

прогнозуванню ринкової ціни і структури капіталу, залученню фінансових 

ресурсів шляхом використання різних інструментів фінансового ринку. 

Україна поки що знаходиться на початковому етапі розвитку ринкових 

відносин, тому вітчизняні підприємства не завжди можуть застосувати на 

практиці методи, що широко поширені в закордонній науці про фінансове 

управління. 

Деякі з розглянутих методів управління фінансами підприємств 

розраховані на розвинуті ринкові відносини, тому в умовах України поки 

являють лише теоретичний інтерес. 

 



Завдання №1 Інформаційна основа фінансового менеджменту  

 

Залежно від змісту і завдань аналізу використовують наступні 

інформаційні джерела: фінансова звітність; статистична звітність; дані 

внутрішньогосподарчого бухгалтерського обліку; дані з первинної облікової 

документації; експертні оцінки. 

Фінансова звітність – це комплекс документів фінансового характеру, які 

мають узагальнююче значення щодо основних аспектів діяльності 

підприємства. 

Фінансова звітність – це основа фінансового аналізу. 

Метою складання фінансової звітності є надання користувачеві повної, 

правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і результати 

діяльності підприємства. 

Фінансова звітність забезпечує такі інформаційні потреби 

користувачів: 

- щодо  придбання і продажу цінних паперів; 

- участь у капіталі підприємства; 

- оцінка якості управління; 

- оцінка здатності підприємства своєчасно розрахуватися за своїми 

зобов'язаннями; 

- забезпечення зобов'язань підприємства активами; 

- визначення суми дивідендів, які підлягають розподілу. 

З 1 січня 2000 р. на підприємствах України незалежно від форм власності 

запроваджені перелічені далі форми фінансової звітності, що відповідають 

міжнародним стандартам: 

 Форма 1 “Баланс” – звіт про фінансовий стан, що відображає активи, 

зобов’язання і капітал  на певну дату. 

 Форма 2 “Звіт про фінансові результати”, що містить дані про доходи, 

витрати і фінансові результати діяльності підприємства за звітний та 

попередній періоди. 

 Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів” – що відображає надходження та 

витрачення коштів у звітному періоді. 

 Форма 4 “Звіт про власний капітал” – що відображає зміни у складі власного 

капіталу протягом звітного періоду. 

“Примітки до фінансової звітності” - сукупність показників і пояснень, які 

забезпечують деталізацію та обґрунтованість статей фінансових звітів, 

розкривають іншу інформацію.  

 

Завдання 

Розглянути запропонований баланс підприємства. Зробити аналіз фінансових 

ресурсів підприємства, стану власних та позичених коштів.  

Розглянути запропонований звіт про фінансові результати. Пояснити його 

інформаційну цінність та відмінність від балансу підприємства. 

 

Рекомендована література:  1, 2, 3, 7, 8, 15, 17, 21 



Завдання 2 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства  

 

Головний критерій оцінювання доцільності здійснення інвестиційної 

діяльності – рівень окупності, тобто швидкість повернення інвестору вкладених 

коштів через грошові потоки, що їх генерує це вкладення. 

Грошовий потік — дисконтований або недисконтований доход від 

здійснення проекту, який включає чистий прибуток (тобто прибуток за 

виключенням платежів до державного бюджету з нього) і амортизаційні 

відрахування, які надходять у складі виторгу від реалізації товарів і послуг; 

крім того, якщо у завершальний період «життєвого циклу» проекту 

підприємство-інвестор одержує кошти у вигляді недоамортизованої вартості 

основних засобів і нематеріальних активів та має вкладення капіталу в оборотні 

активи, вони враховуються як грошовий потік за останній період. 

Чиста теперішня вартість проекту — це різниця між  величиною 

грошових потоків, що надходять у процесі експлуатації проекту, дисконтованих 

за прийнятою ставкою доходності(r), та сумою інвестиції (IS):  
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де CF - грошовий потік в і-му періоді; r – ставка; t – час. 

Додатнє значення  NPV вказує на доцільність інвестування коштів, 

оскільки проект є прибутковим. За від’ємного значення NPV проект слід 

відхилити. Якщо NPV=0, то проект є ні прибутковим, ні збитковим, а відтак 

рішення треба приймати на основі інших критеріїв. Якщо підприємство має 

кілька проектів, то слід спинитися на тому, який має найвище значення чистої 

теперішньої вартості. 

Аналіз доходності облігації 

Дисконтована сума доходу облігації з фіксованою купонною ставкою за 

прийнятої для інвесторів норми доходності з урахуванням одержання 

компенсації номінальної вартості облігації після закінчення терміну, на який 

вона випущена, може розраховуватися за формулою: 

 

ДО=(НВО*r) / (1+k) + (НВО*r) / (1+k)2  + (НВО*r) / (1+k) + 

… + (НВО*r) / (1+k)n  +НВО/ (1+k)n, 

 

де ДО – дисконтований доход від володіння облігацією за весь термін 

облігаційної позики; 

НВО — номінальна вартість облігації; 

r - відсоткова ставка (річних) за період, визначений для виплати 

процентів; 

n  -  кількість періодів виплати відсотків. 

 Облігації можуть випускатися на певний термін з виплатою відсотків 

одночасно з поверненням їх номінальної вартості, тобто після закінчення 

терміну позички. Формула трансформується у такий вигляд: 

 

ДО=((НВО*r) / (1+k)n) *n + НВО/ (1+k)n, 



де НВО – сума, виплачувана при погашенні облігації. 

 

Облігації, за якими відсотки не виплачуються (облігації з “нульовим 

купоном”). Їх володарі одержують доход завдяки тому, що купують ці облігації 

зі знижкою проти номінальної вартості, а погашають після закінчення терміну 

облігаційної позички номінал облігації. 

 

ДО= НВО/ (1+k)n . 

 

Аналіз доходності акції 

Під час аналізу ефективності інвестування фінансових ресурсів у акції 

інших юридичних осіб треба виходити з того, що на розвиненому ринку цінних 

паперів ціна акції практично не пов’язана з тією частиною статутного фонду 

емітента, яку вона реалізує.  

Звичайно промислові підприємства вкладають гроші у прості або 

привілейовані акції відкритих акціонерних товариств з метою придбання 

корпоративних прав і одержання додаткового прибутку у вигляді дивідендів. 

Якщо сума дивідендів на акцію є сталою величиною (найчастіше  за кожний 

рік), то дисконтований доход від володіння такою акцією може виглядати так: 

 

ДА=(СД/(1+к))+( СД/(1+к)2)+ (СД/(1+к)3)+…+ СД/(1+к)∞), 

 

ДА – дисконтована сума доходу від володіння акцією; 

СД – річна сума дивідендів; 

к – середньоринкова норма доходності. 

Після математичних перетворень отримуємо 

 

ДА=СД/к. 

 

У випадку, коли суми дивідендів прогнозуються не як сталі щорічні 

величини, а з деяким приростом, причому щорічні темпи приросту розміру 

дивідентів однакові, то дисконтований доход від володіння такою акцією може 

виглядати так: 

 

ДА=(СД(1+р))/(1+к)+ (СД(1+р)2)/(1+к)2+(СД(1+р)3)/(1+к)3+… 

+=(СД(1+р) ∞)/(1+к) ∞, 

 

де р – щорічний темп приросту дивідендів на акцію. 

 За аналогією з перетворення попередньої формули маємо: 

 

ДА=(СД(1+р))/(к-р). 

 

 Зазначимо, що ця модель широко використовується у розвинених країнах 

та відома під назвою “модель Гордона”. 

 



Завдання 

 

1.Підприємству необхідно проаналізувати доцільність вкладення капіталу в 

проект вартістю 750 тис.грн, за яким планується отримати грошові потоки 

протягом 3х років: 1-й рік 350 тис.грн; 2-й рік 400 тис.грн; 3-й рік 420 тис.грн. 

Оцінити прийнятність проекту: 

1) за середньоринкової ставки доходності 25%; 

2) за умови, що середньоринкова ставка доходності змінюється протягом 

періоду експлуатації проекту і становитиме щороку: 25%, 30%, 23% відповідно. 

2.Підприємство, орієнтуючись на середньоринкову ставку доходності, 

прагне мати щорічно 30% на вкладений капітал. Сума початкової інвестиції 

 800 тис. грн. Підприємство розглядає можливість інвестування капіталу в 

проект, що за 3 роки генерує такі грошові потоки 1-й- рік – 300 тис. грн. 2-й- рік 

– 360 тис. грн., 3-й- рік – 450 тис. грн. Оцініть доцільність проекту. 

3. Проаналізуємо доцільність придбання підприємством дворічної облігації 

номіналом 1000 грн зі щорічною виплатою купонної ставки 15%. Облігацію 

можна придбати за ціною 950 грн, середньоринкова норма доходності 

становить 17%. 

4. Проаналізуємо доцільність придбання облігації з нульовим купоном 

номінальною сумою 1000 грн, яка продається за ціною 750 грн і яку буде 

погашено через 2 роки. Зважимо, що підприємство має можливість 

альтернативного розміщення коштів із нормою прибутку 14%. 

5. Облігація з “нульовим купоном” номінальною вартістю 250 тис.грн і 

строком погашення 3 роки продається за 120 тис.грн. Проаналізувати 

доцільність такої інвестиції, якщо середньоринкова норма доходності становить 

35%. 

 

Рекомендована література:   7, 8, 10, 13, 15, 20, 21. 

 

Завдання №3 Оцінювання фінансового стану підприємства  

 

Питання для обговорення 

1. Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємства. 

2. Комплексна оцінки фінансового стану підприємства. 

3. Показники фінансового стану підприємства. 

 

Однією з ключових ознак фінансової стійкості підприємства є його 

ліквідність. Під терміном “ліквідність” прийнято розуміти здатність 

підприємства виконувати свої фінансові зобов’язання перед усіма 

контрагентами і державою. 

Формула для розрахунку показника повної ліквідності підприємства (Кпл) 

може мати такий вигляд : 

  

Кпл =         РV(A)i + Bнл 

       PV(П)j                          ,    



 де PV(A)i – теперішня вартість активів підприємства з урахуванням 

термінів їх можливої реалізації (перетворення на гроші);  

      PV(П)j – теперішня вартість фінансових зобов’язань підприємства з 

урахуванням термінів їх виконання ; 

      Внл – ліквідаційна вартість неліквідних активів . 

Власний капітал підприємства у елементі PV(П)j даної формули 

(статутний капітал та інші власні фінансові ресурси) беруться у розмірі , що 

склався на звітну дату , оскільки це і є теперішня вартість , яку підприємство 

має зберігати на невизначено тривалий час свого функціонування .  

Чим ближче до одиниці значення Кпл, тим вища загальна ліквідність 

підприємства. Якщо показник Кпл < 0.75 , це означає , що загальна ліквідність 

підприємства низька , а якщо цей показник знижується до значення 0.5 , це 

означає , що підприємство перебуває у кризовому стані щодо ліквідності і його 

фінансова стійкість не забезпечується . 

 

Завдання для студентів 

1.Для аналізу загальної ліквідності станом на початок і кінець звітного 

року була складена таблиця 1 за даними управлінського обліку. 

Середньоринкова норма доходності у звітному році була 36% і що у 

такому самому розмірі прогнозується доходність на наступний рік. Визначіть 

теперішню вартість активів підприємства PV(A)з урахуванням імовірних 

термінів перетворення їх на гроші та дисконтовані фінансові зобов’язання 

PV(П) згідно з формулою. Розрахуйте показник повної ліквідності та визначіть 

фінансовий стан на підприємстві. 

Таблиця 1 -  Дані для аналізу загальної ліквідності , тис . грн 

 Станом на 

Початок 

року 

Кінець 

року 

АКТИВ    

1. Грошові засоби  390 69 

2. Активи, які мають перспективу бути перетвореними на 

гроші впродовж :  

  

а) 1 місяця (дебіторська заборгованість , готова продукція ) 1980 1295 

б)2 місяці(матеріальні цінності, дебіторська заборгованість )  1350 1567 

в) 3 місяці (матеріальні цінності, дебіторська заборгованість) 3990 5452 

г) 6 місяців (об’єкти основних засобів і нематеріальних 

активів ) 

5180 5310 

д) 12 місяців (об’єкти основних засобів, довготермінові 

фінансові вкладення , незавершені капітальні вкладення ) 

10150 13098 

3. Неліквідні активи – всього  2169 2670 



У тому числі матеріальні  2034 2588 

Їхня ліквідаційна вартість  192 220 

Усього  25209 29461 

ПАСИВ   

1.Прострочені й термінові (негайні ) зобов’язання   1248 1796 

2. Зобов’язання , строк сплати яких настає впродовж :   

а) 1 місяця 395 620 

б) 2 місяців 1971 722 

в) 3 місяців 1550 2644 

г) 4 місяців ---- 255 

д) 2 років (відстрочена податкова заборгованість ) ---- 200 

е) 3 років (довготерміновий кредит) ---- 210 

3. Фінансові зобов’язання постійного характеру 20045 23014 

Усього 25209 29461 

 

Завдання №4 Аналіз ліквідності балансу  

 

Ліквідність підприємства – це його спроможність перетворити свої 

активи на гроші для покриття всіх необоротних платежів. 

Залежно від рівня ліквідності активи підприємства поділяються на такі 

групи: 

1. Найбільш ліквідні активи (А1) – грошові кошти і короткотермінові 

фінансові вкладення (цінні папери). 

2. Активи, які швидко реалізуються (А2), – дебіторська заборгованість та 

інші активи. 

3. Активи, які реалізуються повільно (А3), – запаси, витрати майбутніх 

періодів, довгострокові фінансові вкладення. 

4. Активи, які реалізуються важко (А4), – нематеріальні активи, 

незавершене будівництво, основні засоби. 

Перші три групи активів (найбільш ліквідні; активи, що швидко 

реалізуються; активи, що реалізуються повільно) протягом поточного 

господарського періоду постійно змінюються і тому належать до поточних 

активів підприємства. 

 

Пасиви групуються за швидкістю їх можливої оплати підприємством: 

1. Негайні пасиви (П1) – кредити та позики, що непогашені в строк, 

кредиторська заборгованість. 



2. Короткострокові пасиви (П2) – короткострокові кредити банків, 

поточна заборгованість за довгостроковими договорами. 

3. Довгострокові пасиви (П3) – довгострокові кредити та зобов’язання. 

4. Постійні пасиви (П4) – кошти розділу І балансу. 

 

Підприємство буде ліквідним, якщо його поточні активи 

перевищуватимуть короткострокові зобов’язання. 

Для аналізу ліквідності балансу статті вихідного балансу розподіляють і 

порівнюють за групами. 

1.Найліквідніші активи мають дорівнювати кредиторській заборгованості 

або перевищувати її.  

Швидко реалізовувані активи мають дорівнювати або перевищувати 

короткострокові пасиви. 

Повільно реалізовувані активи мають дорівнювати або перевищувати 

довгострокові зобов’язання. 

Важко реалізовувані активи  мають дорівнювати джерелам власних коштів 

або перевищувати їх.  

У разі виконання зазначених умов баланс вважається абсолютно ліквідним. 

Якщо одна або кілька умов порушуються, ліквідність відрізняється від 

абсолютної. При цьому брак коштів за однією групою активів компенсується їх 

надлишком в іншій групі лише за вартістю. Тотожність активу і пасиву балансу 

визначає наперед результат порівняння за четвертою групою, якій властиве 

“балансування”.  

Результат порівняння перших двох груп свідчить про поточну ліквідність, 

третьої групи – про перспективну ліквідність, оскільки тут розглядаються 

майбутні надходження та витрати. 

 

 Баланс буде абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні умови: 

 Найбільш ліквідні  активи перевищують негайні пасиви або дорівнюють їм. 

 Активи, що швидко реалізуються, дорівнюють короткостроковим пасивам 

або більші за них. 

 Активи, що реалізуються повільно, дорівнюють довгостроковим пасивам або 

більші за них. 

Активи, що реалізуються повільно, менші за постійні пасиви.  

Ліквідність балансу – це рівень покриття зобов’язань підприємства його 

активами, строк перетворення на гроші відповідає строкам погашення 

зобов’язань. Для визначення ліквідності балансу  необхідно порівняти підсумки 

за кожною групою активу і пасиву балансу. Аналіз ліквідності балансу 

оформляється спеціальною таблицею. 

Приклад балансу ліквідності, що складений за умовними даними, 

наведено у таблиці 2. 

 

 

 

 



Таблиця 2 - Аналіз ліквідності балансу за звітний період 
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Найбільш 

ліквідні  

активи (А1) 

190 206 Негайні 

пасиви (П1) 

128 182 62 24 

Активи, що 

швидко 

реалізують-

ся  (А2) 

562 525 Короткост-

рокові 

пасиви (П2) 

450 565 112 -40 

Активи, що 

реалізуються 

повільно 

(А3) 

1790 2058 Довгостро-

кові пасиви 

(П3) 

220 300 1570 1758 

Активи, що 

важко 

реалізуються 

(А4) 

2130 5093 Постійні 

пасиви 

(П4) 

3874 6835 -1744 -1742 

Баланс 4672 7882 Баланс 4672 7882   

 
Якщо на підприємстві виконуються перші три умови, тобто поточні активи 

перевищують зовнішні зобов’язання підприємства, то обов’язково виконується 
й остання умова. Невиконання однієї з перших трьох умов указує на те, що 
фактична ліквідність балансу відрізняється від абсолютної.  

За даними таблиці 6, наведений баланс є в основному ліквідним. На кінець 
звітного періоду 

 А1>П1;  

 А2<П2;  

 А3>П3; 

 А4< П4. 

Проте абсолютно ліквідним баланс вважати не можна, оскільки в 

підприємстві на кінець звітного періоду виникли проблеми з погашенням 

короткострокових кредитів, кредиторською заборгованістю. 

Другим етапом аналізу ліквідності підприємства є розрахунок та аналіз 

основних показників ліквідності. Вони застосовуються для оцінки можливостей 

підприємства виконати свої короткострокові зобов’язання. 

Ліквідність підприємств, як відомо, можна оперативно визначити за 

допомогою коефіцієнтів ліквідності. 



1. Загальний коефіцієнт ліквідності (коефіцієнт покриття, коефіцієнт 

поточної ліквідності) – дає оцінку платоспроможності підприємства. 
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де А1  – найбільш ліквідні  активи ; 

А2 - активи, що швидко реалізуються ; 

А3 -активи, що реалізуються повільно;  

П1 – негайні пасиви; 

П2 –короткострокові пасиви. 

 

Він показує, скільки гривень поточних активів підприємства припадає  на 

1 гривню поточних зобов'язань. Значення цього показника залежить від галузі 

та виду діяльності. У зарубіжній практиці наводиться критичне мінімальне 

значення цього показника. Визначено, що поточні активи повинні вдвічі 

перевищувати поточні зобов'язання. 

2. Коефіцієнт швидкої ліквідності – цей коефіцієнт  за смисловим 

значенням аналогічний до коефіцієнта покриття, тільки він обчислюється для 

вужчого кола поточних активів, коли з розрахунку виключені найменш ліквідні 

активи 
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“Розумним” коефіцієнтом швидкої ліквідності є  співвідношення 1:1. 

3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує, яку частину 

короткострокових позикових зобов’язань можна за необхідності погасити 

негайно. Теоретично достатнім значенням для коефіцієнта абсолютної 

ліквідності є співвідношення 0,2:1. На практиці фактичні середні значення 

коефіцієнта ліквідності бувають значно нижчими, але це ще не дає підстави 

робити висновок про неможливість підприємства негайно погасити свої борги 
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Тривалість оборотності статей активу визначається за кредитовим 

оборотом, статей пасиву – за дебетовим оборотом.  

 

Приклад 

Рахунок активу “Готова продукція”. Сальдо на 01.04.2003- становило 

700тис.грн; на 01.07.2003 - 500 тис.грн. За другий квартал дебетовий оборот 

становив 2700 тис. грн; кредитовий - 2455 тис. грн. 

Середня тривалість обороту становить ((700+500):2*90)/2455=22 дні, 

тобто у формі “Готова продукція” активи перебувають у середньому 22 дні. 

 

 



Завдання 

1. Пояснити різницю понять ліквідності та платоспроможності. Указати 

відмінності щодо методики розрахунку показників ліквідності та 

платоспроможності, використовуючи запропоновані викладачем дані.  

2. Складіть  баланс ліквідності та зробіть висновки за вихідними даними 3. 

Розрахуйте показники ліквідності та платоспроможності. 

3. Визначіть тривалість одного обороту, якщо відомо, що рахунок 

“Короткострокові кредити банків” має сальдо на 01.04.2001 – 129 тис.грн на 

01.07.2001 – 80 тис.грн. За квартал дебетовий оборот становив 360 тис.грн , 

кредитовий 300 тис.грн.   

  

Рекомендована література:  1, 2, 3, 7, 8, 19, 20, 22. 

 

Завдання №5 Оцінка та прогнозування стану банкрутства  

 

Під банкрутством підприємства розуміють неможливість виконання ним 

своїх фінансових зобов'язань.  

Незадовільна структура балансу - це такий стан майна і зобов'язань 

боржника, коли за рахунок свого майна він неспроможний забезпечити 

своєчасне виконання зобов'язань перед кредиторами у зв'язку з недостатнім 

рівнем ліквідності такого майна. Щоб так не сталося, загальна вартість майна 

повинна як мінімум дорівнювати загальній сумі зобов'язань боржника або 

перевищувати її. 

Одним із перших сигналів банкрутства є неплатоспроможність 

підприємства. Передумовою банкрутства є тривалий нестабільний стан 

фінансів підприємства, неефективне їх використання. 

Оцінка ймовірності банкрутства проводиться за даними експрес-

діагностики фінансового стану. 

Фінансовий аналіз має широкий арсенал засобів для прогнозування 

можливого банкрутства підприємства і дає можливість заздалегідь 

обґрунтувати та реалізувати заходи щодо забезпечення виходу підприємства з 

кризової ситуації. 

Аналіз і оцінка структури балансу підприємства проводяться на основі 

коефіцієнта ліквідності і коефіцієнта забезпеченості власними і оборотними 

коштами. 

Структура балансу підприємства визнається незадовільною, а 

підприємство неплатоспроможним, якщо задовольняється одна з таких умов: 

1. Коефіцієнт покриття (ліквідності) на кінець звітного періоду є меншим 

за 1. 

2. Коефіцієнт забезпеченості власними коштами є меншим за 0,1. Треба, 

проте, наголосити на тому, що визнання підприємства неплатоспроможним 



зовсім не означає його негайної ліквідації. Це тільки попередня фіксація стану 

фінансової нестійкості. 

За незадовільної структури балансу для перевірки реальної можливості 

відновлення платоспроможності підприємства розраховують коефіцієнт 

відновлення платоспроможності строком на 6 місяців за такою формулою: 
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де  Кпк, Кпп - значення коефіцієнта покриття на кінець і початок 

звітного періоду; 

Кпнр - нормативне значення коефіцієнта покриття; 

6 - період відновлення платоспроможності в місяцях; 

Т - звітний період у місяцях. 

Якщо коефіцієнт відновлення менший за 1, то це свідчить про те, що 

підприємство в найближчі 6 місяців не має реальної можливості відновити 

платоспроможність. 

Якщо значення коефіцієнта відновлення є більшим за 1, то це означає 

наявність у підприємства реальної можливості відновити свою 

платоспроможність протягом 6 місяців і що можна відкласти рішення про 

визнання структури балансу незадовільною. 

Найбільш поширеним методом оцінювання ймовірності банкрутства 

підприємства   є  запропонована  американським  економістом  Е. Альтманом  

Z-модель на основі п'яти факторів: 

Z=1,2Коб+1,4Кнп+3,ЗКр+0,6Кп+1,0Кв, 

 

де  Коб - частка оборотних засобів у активах, тобто відношення 

поточних активів до загальної суми активів підприємства; 

Кнп - рентабельність активів, обчислена за нерозподіленим прибутком, 

тобто як відношення нерозподіленого прибутку звітного року й минулих років 

до загальної суми активів; 

Кр - рентабельність активів, обчислена за прибутком від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг); 

Кп - коефіцієнт покриття за ринковою вартістю власного капіталу, тобто 

відношення ринкової вартості акціонерного капіталу до короткострокових 

зобов'язань; 

Кв - віддача всіх активів, тобто відношення виручки від реалізації до 

загальної суми активів. 

Коефіцієнти 1,2; 1,4; 3,3; 0,6; 1,0 - вибрано емпірично в результаті аналізу 

великої кількості підприємств. 



Залежно від значення Z прогнозується можливість банкрутства: 

- до 1,8 - дуже висока; 

- від 1,81 до 2,7 - висока; 

- від 2,8 до 2,9 - можлива; 

- понад 3,0 - дуже низька. 

Точність прогнозу в цій моделі протягом одного року становить 95%, 

двох років - 83%. Це досить висока точність, але недолік моделі полягає в тому, 

що її, по суті, доцільно використовувати тільки щодо великих компаній, які 

котирують свої акції на біржах. 

Згідно з балансом та звітом про фінансові результати роблять відповідні 

розрахунки. На їх основі розраховується таблиця 3 для оцінки можливого 

банкрутства. 

Таблиця 3 - Прогноз можливого банкрутства 

Показники 
На початок 

періоду 
На кінець періоду 

Частка оборотних засобів у активах (Коб)   

Рентабельність активів, обчислена за 

нерозподіленим прибутком (Кнп) 
  

Рентабельність активів, обчислена за 

прибутком від реалізації продукції (Кр) 
  

Коефіцієнт покриття за ринковою 

вартістю власного капіталу (Кп) 
  

Віддача всіх активів (Кв)   

Z - показник імовірності банкрутства   

Оцінка можливості банкрутства   

 

Завдання 

1.Використовуючи дані, запропоновані викладачем, розрахуйте коефіцієнт 

відновлення, покриття, забезпечення та, виходячи з одержаних даних, зробіть 

висновки. 

2.Користуючись даними наведеними у додатках, оцініть імовірність 

банкрутства підприємства з використанням Z - моделі на основі п'яти факторів 

та зробіть прогноз можливого банкрутства, користуючись таблицею 3. 

 

Рекомендована література:   7, 8, 11,14, 18, 21. 

 

 



 

Таблиця №8 - Вихідні дані та розрахункові показники для аналізу операційного прибутку від реалізації 
 

В
и

д
 в

и
р
о
б

ів
 

Обсяг 

реалізації 

одиниці прод. 

тис.грн 

 

Ціна 

реалізації 

одиниці 

продукції 

тис.грн 

Собівартість 

одиниці прод., 

тис.грн 

Виторг від 

реалізації, 

тис.грн 

Собівартість 

реалізованої 

прод., 

тис.грн 

Прибутковість 

реалізації, 

тис.грн 

 

 

Зміни 

прибутку 

від 

реалізації 

 

(гр.11 - 

гр.12) 

Звітний 

Q1 

Попе-

редній 

Q0 

Звітний 

P1 

Попе-

редній 

P0 

Звітний 

S1 

Попе-

редній 

S0 

Звітний 

V1 

(гр.1х 

гр.3) 

Попере

дній 

V0 

(гр.2 х 

гр.4) 

Звітний 

S1 

(гр.1 х 

гр.5) 

Попере

дній 

S0 

(гр.2 х 

гр.6) 

Звітний 

P1 

(гр.7-  

гр.9) 

попере

дній 

P0 

(гр.8- 

гр.3) 

а 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

А 55 80 20 19 18 17,3        

Б - 160 - 10 - 11,32        

В 30 46 50 39,9 47,7 35,9        

Г 50 55 35 35 30 29,8        

Д 55 79 30 23,5 22,1 18,77        

Э 34 10 41,2 43 39,5 42,1        

Ж 52 - 50 - 48,5         

Ра 

зом 

х х х х 
х х 

       

 



Завдання №6 Аналіз фінансової стійкості підприємства  

  Існує декілька видів стійкості підприємства: 

 загальна, 

 фінансова, 

 ринкова. 

Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності 

підприємства щодо володіння своїм майном та його використанням. Вона 

пов'язана із ступенем залежності від кредиторів, інвесторів та характеризується 

співвідношенням власних і залучених засобів. 

Фінансово стійким вважається підприємство, яке за рахунок власних коштів  

компенсує вкладені у активи кошти та  не допускає  виникнення критичних 

розмірів дебіторській та кредиторської заборгованості, а також розраховують в 

строк за своїми зобов'язаннями. 

Розглянемо абсолютні показники фінансової стійкості: вартість запасів (3) 

порівнюється з послідовно поширюваним переліком таких джерел фінансування: 

власні оборотні засоби (ВОК), власні обігові кошти і довгострокові кредити та 

позики (ВОК + Кд),  власні обігові кошти і середньострокові кредити і позики 

(ВОК + Кд + Кк). 

Згідно з цим сума власних обігових коштів визначається як різниця між 

власним капіталом(ВК) та вартістю необоротних активів(НА), на покриття якої 

спрямовується власний капітал, тобто 

ВОК=ВК-НА. 

Наявність власних оборотних коштів, тобто позитивне значення показника 

ВОК – мінімальна умова фінансової стійкості. 

Можливі 4 типи фінансової стійкості. 

1. Абсолютна стійкість – для забезпечення запасів достатньо власних оборотних 

коштів, при цьому платоспроможність підприємства гарантована: 

З  ВОК. 

2. Нормальна стійкість – для забезпечення запасів крім власних оборотних коштів 

залучаються довгострокові кредити та позики: 

З  ВОК +Кд . 

3. Нестійкий фінансовий стан – для забезпечення запасів крім власних оборотних 

коштів та довгострокових кредитів і позик залучаються короткострокові кредити 

та позики: 

3<ВОК + Кд + Кк. 

4. Критичний фінансовий стан - для забезпечення запасів не вистачає нормальних 

джерел їхнього формування і підприємству загрожує банкрутство  

3 ВОК + Кд + Кк. 

Для визначення типу фінансової стійкості за даними балансу складають 

агрегований баланс, позиція активу і пасиву якого за ступенем агрегації 

відповідають меті аналізу. 



Таблиця 4 - Агрегований баланс 

Актив На 

початок 

звітного  

періоду 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

Пасив На 

початок 

звітного 

періоду 

На 

кінець 

звітного 

періоду 

Необоротні 

активи 

  Власний 

капітал 

  

Запаси   Довгострокові 

зобов'язання 

  

Кошти, 

розрахунки та 

інші активи 

  Короткостроков

і зобов'язання. 

У тому числі: 

короткострокові 

кредити і 

позики 

  

Баланс   Баланс   

У таблиці 5 наведено аналіз фінансової стійкості підприємства, який 

складається за даними агрегованого балансу (табл. 4). 

 

Таблиця 5 - Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Показники На початок 

певного періоду 

На кінець 

певного 

періоду 

1.Власний  капітал   

2.Необоротні активи   

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

4.Довгострокові зобов’язання    

5.Наявність власних і довгострокових джерел 

покриття запасів(р.3+р.4) 

  

6.Короткострокові кредити та позики   

7.Загальний розмір  основних джерел покриття 

запасів (р.5+р.6) 

  

8.Запаси   

9.Надлишок  або нестача ВОК (р.3-р.8)   

10. Надлишок  або нестача власних коштів і 

довгострокових кредитів і позик (р.5-р.8) 

  

11. Надлишок  або нестача основних джерел 

покриття запасів(р.7-р.8) 

  

12.Тип фінансової стійкості   



13.Запас стійкості фінансового стану , дні  

(р.11/ V*360) 

де V -(чистий виторг від реалізації) 

  

14 Надлишок  або нестача коштів на 1 гривню 

запасів(р.11/р.8) 

  

 

За даними двох наведених таблиць роблять висновки стосовно фінансової 

стійкості підприємства. 

  

Завдання 

1. Використовуючи дані умовного підприємства, розрахуйте показники, які 

характеризують фінансову стійкість підприємства. Зробіть висновки та визначіть 

тип фінансової стійкості. 

2. Використовуючи дані балансу, складіть агрегований баланс та за його 

даними зробіть аналіз фінансової стійкості. 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 7, 8, 15, 20, 21. 

 

Завдання №7 Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства  

В умовах ринкової економіки чистий прибуток є основою економічного та 

соціального розвитку підприємства. Чистий прибуток – найважливіший показник 

для оцінювання виробничої та фінансової діяльності підприємства, оскільки 

відбиває ступінь його активності та фінансового благополуччя. Чистий прибуток є 

одним з основних джерел збільшення капіталу підприємства, що відбито у формі 

№ 4 “Звіту про власний капітал” фінансової звітності. 

Послідовність формування чистого прибутку підприємства подано нижче: 

Доход від реалізації продукції (010) 

-- 

ПДВ, Акцизний збір, інші відрахування з доходу 

= 

Чистий доход 

-- 

собівартість 

 

 = Валовий прибуток 

-- 

(Адміністративні витрати + Витрати на збут + Інші операційні витрати ) 

= 

 Прибуток (збиток) від опер. діяльності  

+ 

 (Доходи  від участі в капіталі –Фінансові витрати, витрати від участі в 

капіталі)  = 



Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування 

-- 

 Податок на прибуток 

 + 

Надзвичайні(доходи, витрати) 

= 

Чистий прибуток 

 

Розглянемо, які чинники впливають на чистий прибуток.  

Основним чинником є доход від реалізації продукції, що свідчить про 

ринковий попит на продукцію підприємства. Відділ маркетингу зобов'язаний 

постійно аналізувати ринковий попит на продукцію підприємства і своєчасно на 

нього реагувати. 

 Ще один чинник, який істотно впливає на розмір чистого прибутку - це 

сукупні витрати на виробництво і збут продукції: собівартість реалізованої 

продукції, а також адміністративні витрати та витрати на збут. 

 У ринкових умовах господарювання до основних показників поряд із 

зазначеними належать грошовий потік як сума чистого прибутку і амортизаційні 

відрахування. 

Розрізняють наступні напрямки аналізу: 

 зміни показників за розглянутий  період (горизонтальний аналіз); 

 структура показників та їх змін (вертикальний аналіз). 

 

Приклад аналізу фінансових результатів з вихідними даними, узяти з дод. А 

та Б,  наведений у (табл. 6,7). 

 

Таблиця 6 - Аналіз фінансових результатів 

 Показники Період Зміни за звітний 

період 

звітний попередній Тис. грн 

(гр.1-

гр.2) 

Відсотки 

(гр.3/2) 

а б 1 2 3 4 

1 Чистий прибуток від реалізації 

продукції 

    

2 Собівартість реалізованої 

продукції 

    

3 Валовий прибуток від реалізації 

(р.1- р.2) 

    

4 Адміністративні витрати     

5 Витрати на збут     



6 Собівартість реалізованої 

продукції з урахуванням 

адміністративних витрат  на 

збут (р.2 +р.4 +р.5) 

    

7 Прибуток від реалізації          

(р.1-р.6) 

    

8 Інші операційні доходи     

9 Прибуток від операційної 

діяльності(р.7+р.8) 

    

10 Прибуток від участі в капіталі     

11 Інші фінансові прибутки     

12 Прибуток від звичайної 

діяльності (р.9 +р.10 +р.11) 

    

13 Податок на прибуток     

14 Чистий прибуток (р.12- р.13)     

15 Грошовий потік (чистий 

прибуток + амортизація) 

    

 

Таблиця 7 - Структура прибутку від звичайної діяльності 

 

Показники 

Розмір, тис. грн, 

за період 

Частка ,  % , 

за період 

Зміни у 

структурі 

пунктів 

(гр.4-гр.3) 
звітний поперед

ній 

звітний поперед

ній 

а 1 2 3 4 5 

Прибуток від 

операційної 

діяльності 

     

Прибуток від участі в 

капіталі 

     

Інші  фінансові 

доходи 

     

Прибуток від 

звичайної діяльності 

     

 

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності 

До чинників, що впливають на операційний прибуток, належать зміни: 

 ціни на реалізовану продукцію; 

 обсягів реалізації продукції; 

 структури реалізованої продукції; 

 собівартості одиниці продукції; 



 собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. 

Сутність методики розрахунку впливу на операційний прибуток наведених 

чинників полягає в послідовному аналізі кожного  з них, тобто припускається, що 

інші чинники у цей час на прибуток не впливають.  

 

Розрахуйте сукупний вплив чинників від реалізації продукції 

 

1.Вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію 

 QP 1(p1- p0),  

де P  – сукупний вплив на прибуток зміни цін на всю реалізовану продукцію, 

Q1 – обсяг реалізації  і-го виду продукції у звітному періоді; 

p1, p0  – ціна реалізації і-го виду продукції у періоді відповідно до звітного та 

попереднього. 

Для кожного і-го виду продукції встановлюється , скільки можна одержати 

прибутку додатково завдяки реалізації обсягів виробництва у звітному періоді за 

цінами, що перевищують ціни у попередньому періоді. 

2. Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції 

 

0PP  (( S заг./S0) –1),    

де P – вплив на прибуток змін обсягів реалізації, 

Р0 – прибуток від реалізації продукції за попередній період; 

 S заг. – загальна фактична собівартість реалізованої продукції у звітному 

періоді за видами виробів; 

S0 – фактична собівартість реалізованої продукції в попередньому  періоді.  

 Sзаг.=  S0 Q1 , 

де Q1 – обсяг реалізації і-го виду продукції у звітному періоді. 

 

З’ясовують, скільки додатково було отримано прибутку тільки завдяки 

збільшенню обсягів виробництва окремих видів продукції. Для зручності 

порівняння обсяги виражені через собівартість( з метою уникнення впливу 

цінового чинника). Припускається, що пропорційно до зміни обсягів виробництва 

змінюється прибуток. 

Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції 

 

0PP  (( Vзаг./V0) –( S заг./S0)), 

де Vзаг. – обсяги реалізації продукції у звітному періоді за цінами попереднього 

періоду; 

V0  – виторг від реалізації за попередній період. 

 

Vзаг.=   Q1Р0 ,  



де Q1 – обсяг реалізації і-го виду продукції у звітному періоді; 

Р0 – прибуток від реалізації продукції за попередній період. 

Вплив на прибуток змін собівартості одиниці продукції. 

 

P ( S1 – S0) Q1 , 

де S1 – собівартість і-го виду продукції у звітному періоді; 

P – сукупний вплив на прибуток змін собівартості; 

S0 – фактична собівартість реалізованої продукції в попередньому  періоді. 

5. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за рахунок структурних 

зрушень у складі продукції. 

P = S0 (Vзаг/ V0) – Sзаг , 

де S0 – фактична собівартість реалізованої продукції в попередньому  періоді; 

V0  – виторг від реалізації за попередній період; 

S заг. – загальна фактична собівартість реалізованої продукції у звітному періоді за 

видами виробів. 

 

Завдання 

1. Проаналізуйте рівні, динаміку та структуру фінансових результатів. Розрахуйте, 

скільки підприємство витрачало на 1 грн. чистого доходу від реалізації у звітному 

та попередньому періодах. Які зміни відбулися в структурі прибутку від звичайної 

діяльності? 

2. За допомогою табл. 8  та вищенаведених формул виконайте факторний аналіз 

прибутку від операційної діяльності. Визначіть сукупний вплив чинників на 

прибуток від реалізації. 

 

Рекомендована література:  7, 8, 15, 20, 21. 

 

Завдання № 8 Формування і розподіл прибутку  

 

Планування, прогнозування прибутку необхідне для складання поточних і 

перспективних фінансових планів. На підприємствах виробничої сфери можуть 

бути використанні 3 методи розрахунку прибутку від реалізації продукції:  

 метод прямого розрахунку; 

 метод аналітичного розрахунку; 

 метод розрахунку за показниками витрат на 1 грн продукції. 

  

Метод прямого розрахунку прибутку: 

 

П=(В*Ц)-(В*С),  

 



де П – плановий прибуток; 

Ц – ціна одиниці продукції (за мінусом ПДВ та акцизів); 

С – повна собівартість продукції; 

В – випуск товарної продукції в плановому періоді у натуральному вираженні. 

Він використовується для невеликого асортименту продукції.  

Аналітичний метод дає можливість визначити не тільки загальну суму 

прибутку, а й вплив на неї окремих факторів.  

 

Таблиця 9 - Розрахунок прибутку від реалізації методом прямого розрахунку 

Найменування 

продукції 

 

Товар-

ний 

випуск 

за 

планом, 

т. 

 

Ціна за 

одиницю 

продукції 

за мінусом 

ПДВ та 

акцизів, 

грн за т 

 

Планова 

повна 

собівартість 

одиниці 

продукції, 

грн за тн 

 

Товарний 

випуск за  

планом в  

цінах, грн 

 

Товарний 

випуск за 

планом по 

повній 

собіварто-

сті 

Прибуток, 

грн 

Порівняльна 

продукція:   

Лак ПГС 

 Емаль ЗА 

 Емаль АВ 

 Алгідні смоли 

 

 

     

 

Усього 

 

      
продукція, що не  

порівнюється:  

 лак ГМ 

    

 

  

Усього       
Залишки готової 

продукції на 

початок 

планового 

періоду 

  

 

 

 

 

 

  

Залишки готової 

продукції на 

кінець 

планового 

періоду 

      

Усього від 

реалізації 

товарної 

продукції 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Метод аналітичного розрахунку 

Таблиця 10 - Розрахунок базової рентабельності 

Показники 
Звіт за 9 

місяців 

План 4 

кварталу 

Очікування 

виконання за 

поточний рік 

1 2 3 4 

1. 1. Порівняльна товарна 

продукція звітного року: 

 а) за діючими цінами (без  

ПДВ та акцизу) 

 б) за повною собівартістю 

   

Прибуток на обсяг 

порівняльної товарної 

продукції  

Поправка до суми 

прибутку в зв’язку зі 

змінами цін, які мали місце 

протягом року (+або – за 

час з початку і до дати 

змін) 

Прибуток, який береться  

за  базу  

Базова рентабельність, %  

   

 

Згідно з таблицею 10 розраховуємо базову рентабельність. 

1. На плановий рік у даному прикладі передбачено збільшення порівняної 

продукції на 20%. Розрахуйте обсяг цієї продукції у плановому році за повною 

собівартістю. Визначимо скільки складає прибуток з порівняної продукції 

виходячи з базової рентабельності. Прибуток з непорівняної продукції 

розраховують прямим розрахунком. 

2. На третьому етапі розраховується вплив окремих чинників на зміну 

прибутку в періоді, що планується. 

      Вплив зміни собівартості на прибуток розраховують таким чином. 

Розрахований випуск порівняної товарної продукції у плановому році за  

собівартістю звітного року порівнюється з розрахованим показником порівняної 

продукції за повною собівартістю планованого року. 

      Вплив зміни асортименту на плановий прибуток розраховують таким чином. 

Питома вага кожного виробу в звітному і плановому році перемножується з 

звітною рентабельністю цього виробу. Різниця між сумами отриманих 

коефіцієнтів показує вплив асортиментних зрушень на плановий прибуток.  



Таблиця 11- Розрахунок впливу на плановий прибуток змін асортименту  

продукції в плановому році 

Назва 

продукції 

Рентабельність звітного 

періоду за структурою 

асортименту продукції в тому 

самому  році 

Рентабельність звітного періоду за 

структурою асортименту продукції 

в плановому році 

Питома 

вага в 

загально

му 

обсязі 

порівня-

льної 

проду-

кції 

Рента- 

бель- 

ність 

Коефіцієнт 

(гр.2*гр.3) 

/100 

Питома 

вага в 

загальному 

обсязі  

порівняльн

ої продукції 

Рентабе

льність 

Коефіцієнт 

(гр.5*гр.6) 

/100 

1 2 3 4 5 6 7 

Лак ПГС 

Емаль ЗА 

Емаль АВ 

Алгідні 

смоли 

      

Усього       

 

Завдання для студентів:  

1. Розглянути Податковий кодекс України. 

2. Валовий доход підприємства  за 1 кв. 1999 р. за всіма складовими ( згідно з 

декларацією про прибуток ) становить 3218 тис.грн, валові витрати - 2076 тис. грн, 

амортизаційні відрахування на повне відтворення основних засобів - 183 тис. грн. 

Балансові залишки  закуплених матеріалів, сировини, МШП, а також залишків 

незавершеного виробництва і готової продукції :на 1 січня 1999р.- 1479 тис.грн, на 

1 квітня 1999р.1689 тис.грн., приріст за квартал залишків зазначених матеріальних 

ресурсів 210 тис.грн. Визначити податкове зобов’язання підприємства з податку 

на прибуток.  

 

Завдання №9 Обігові кошти 

 

Оборотний капітал – це кошти, авансовані в оборотні виробничі фонди і 

фонди обігу для забезпечення безперервності процесу виробництва, реалізації 

продукції. 

Оборотні кошти підприємств, створені за рахунок усіх джерел, діляться на 

нормовані та ненормовані. До нормованих оборотних коштів належать кошти, які 



формують: 

- виробничі запаси (тобто запаси сировини, основних і допоміжних матеріалів, 

закуплених комплектуючих виробів, палива, запасних частин для ремонтів, тари): 

- запаси малоцінних і швидкозношуваних предметів та інструменту; 

- запаси незавершеного виробництва; 

- витрати майбутніх періодів; 

- запаси готової продукції й товарів. 

У складі всіх оборотних коштів підприємств нормовані найчастіше складають 

70-80 відсотків. 

Мінімальні планові запаси нормованих цінностей і витрат (нормованих активів) 

визначаються у процесі нормування: з кожного елемента нормованих активів 

визначається окремий (індивідуальний) норматив, а сума індивідуальних 

нормативів утворює сукупний норматив, розмір якого визначає, яка сума власних 

оборотних коштів повинна бути у розпорядженні підприємства. Норматив власних 

оборотних коштів є дуже важливим і необхідним плановим параметром 

оперативного управління фінансовими ресурсами підприємства. 

Загальна норма запасу в днях за статтею "Сировина й основні матеріали" в 

цілому по підприємству обчислюється як середньозважена величина від 

індивідуальних норм за кожною позицією. При цьому як ваги використовуються 

річні обсяги витрат кожного виду (групи) сировини, матеріалів за кошторисом 

витрат на виробництво. 

 

Завдання для студентів   

1.Розрахуйте середньозважену норму запасу в днях за статтею "Сировина і 

основні матеріали" згідно з табл.12. 

 

Таблиця 12 - Розрахунок середньозваженої норми запасів 
 

Види (групи) сировини і 

матеріалів 

Витрати за кошторисом 

на виробництво, 

тис.грн 

Норма запасу в днях 

А 

Б 

В 

Г 

Д 

Разом 

852 

1427 

188 

210 

655 

3332 

35,7 

27,7 

73,0 

63,8 

19,5 

 

2. Розрахуйте згідно з табл. 13 середньозважений  інтервал поставок із 

конкретного виду сировини або матеріалу у випадку, коли є декілька 

постачальників цього матеріалу.  

 



Таблиця 13 –Розрахунок середньозваженого інтервалу поставок   

 

Постачальник Обсяг поставок 

за рік, т 

Частота 

поставок, 

разів 

Інтервал 

поставок, днів 

№ 1 

№ 2 

№ 3 

№ 4 

Разом 

1600 

2000 

800 

1700 

6900 

17 

41 

6 

17 

28 

7 

42 

18 

  

3. Кредиторська заборгованість на 1 січня становить 780 тис. грн, дебіторська 

240тис. грн, а залишок коштів на розрахунковому рахунку – лише 90 тис. грн. 

Розрахуйте ступінь поточної платіжної готовності. 

 

4. Розрахуйте згідно з таблицею 14 інтервал між поставками методом 

середньозваженої величини для визначення норми оборотних коштів. 

 

Таблиця 14- Розрахунок інтервалу між поставками методом  

середньозваженої величини 

 

Дата 

надходження 

матеріалів від 

постачальника 

Обсяг 

поставки, 

т 

Інтервал у днях до 

наступної поставки 

Похідні числа 

08.01 850 ? ? 

24.01 756 ? ? 

2.02 102 ? ? 

15.02 800 ? ? 

28.02 695 ? ? 

17.03 812 ? ? 

26.03 901 ? ? 

11.04 1400 ? ? 

01.05 798 ? ? 

21.05 856 ? ? 

Усього ?  ? 

 

 

Рекомендована література: 1. 3, 10, 13,14, 19, 20. 

 

 



Завдання № 10  Дисконтування вартості грошей у часі 

 

Грошовий потік — дисконтований або недисконтований доход від 

здійснення проекту, який включає чистий прибуток (тобто прибуток за винятком  

платежів до державного бюджету з нього) та амортизаційні відрахування, які 

надходять у складі виторгу від реалізації товарів і послуг; крім того, якщо у 

завершальний період «життєвого циклу» проекту підприємство-інвестор одержує 

кошти у вигляді недоамортизованої вартості основних засобів і нематеріальних 

активів та має вкладення капіталу в оборотні активи, вони враховуються як 

грошовий потік за останній період. 

Урахування усіх аспектів змін вартості грошей у часі, яке дає змогу 

аналізувати динаміку капіталів і грошових потоків досягається за допомогою 

прийому дисконтування. Це засіб приведення майбутніх доходів і розмірів 

капіталу для зіставлення з сумою вкладеного капіталу в оцінці на момент 

вкладення. 

Формула дисконтування має такий вигляд: 

 

PV=FV*(1/ (1+k)t) ,   

де PV – теперішня вартість капіталу або доходу; 

FV – майбутня вартість капіталу або доходу; 

k – незмінна норма доходності грошей за період, що розглядається; 

t – кількість років (місяців) або кількість оборотів грошей за період, що 

розглядається. 

 

Чиста теперішня вартість проекту — це різниця між  величиною грошового 

потоку, дисконтованого за прийнятної для інвестора ставки доходності, та сумою 

інвестиції. Вона визначається за формулою: 

 

NPV=PV- CI , 

де NPV — чиста теперішня вартість проекту; 

PV — дисконтований грошовий потік від функціонуваня проекту; 

СІ — початкова сума інвестиції. 

 

Оскільки чиста теперішня вартість є результатом порівняння вкладеного 

капіталу з доходом дисконтованим, тобто таким, який враховує сподівання 

інвестора щодо його прибутковості у конкретних умовах формування її норми, 

критерієм доцільності інвестування у той чи інший проект є дотримання умови 

NPV ≥0. Тобто проект треба вважати прийнятним, якщо загальна величина 

накопиченого грошового потоку за період його здійснення досягає (або 

перевищує) суму початкової інвестиції, а з двох альтернативних проектів кращий 

той, у якого NPV більша. 

 



Завдання для студентів 

1. Підприємство розглядає можливість інвестування капіталу в проект, що за  роки 

генерує такі грошові потоки (тис. грн): 1-й рік — 200, 2-й рік — 220, 3-й рік — 

260, 4-й рік — 400. 

 

Підприємство, орієнтуючись на середньоринкову ставку доходності, прагне мати 

щорічно 40% на вкладений капітал. Сума початкової інвестиції — 450 тис. грн. 

Треба вирішити питання про доцільність вкладення грошей у даний проект. 

 

2. Підприємство у 1994р. вклало у проект 800 тис. грн, у результаті якого грошові 

потоки становили: у 1995р. — 770 тис. грн, у 1996р. — 1090 тис, у 1997 р. — 

1650тис. грн. Середньоринкові норми доходності у галузі за ці роки були (%): 

1995 р. — 205, 1996 — 55, 1997 — 37. Треба оцінити, наскільки ефективним було 

рішення про здійснення цього проекту. 

 

3. Фірма вкладає 400 тис. доларів у виробничий проект, який щорічно дає чистий 

прибуток у сумі 80,0 тис. доларів, щорічне надходження амортизаційних 

відрахувань на відновлення основних засобів — 50,0 тис. доларів. За цих умов 

розрахуйте термін окупності інвестицій. 

 

Завдання №11 Аналіз інвестицій в акції та облігації  

 

Дисконтована сума доходу облігації з фіксованою купонною ставкою за 

прийнятої для інвесторів норми доходності з урахуванням одержання компенсації 

номінальної вартості облігації після закінчення терміну, на який вона випущена, 

може розраховуватися за формулою 

 

ДО=(НВО*r) / (1+k) + (НВО*r) / (1+k)2  + (НВО*r) / (1+k) + 

… + (НВО*r) / (1+k)n  +НВО/ (1+k)n, 

 

де ДО – дисконтований доход від володіння облігацією за весь термін 

облігаційної позики; 

НВО — номінальна вартість облігації; 

r - відсоткова ставка (річних) за період, визначений для виплати відсотків; 

n  -  кількість періодів виплати процентів; 

Облігації можуть випускатися на певний термін з виплатою процентів 

одночасно з поверненням їх номінальної вартості, тобто після закінчення терміну 

позички. Формула трансформується і має такий вигляд: 

ДО=((НВО*r) / (1+k)n) *n + НВО/ (1+k)n, 

 

де НВО – сума, яку виплачують при погашенні облігації. 



Облігації, за якими відсотки не виплачують (облігації з “нульовим 

купоном”). Їх володарі отримають доход завдяки тому, що купують ці облігації із 

знижкою проти номінальної вартості, а погашають після закінчення терміну 

облігаційної позички номінал облігації. 

ДО= НВО/ (1+k)n . 
 
1. Підприємсто аналізує доцільність купівлі облігації номінальною вартістю 
300тис. грн за 270 тис.грн за таких умов: річна відсоткова ставка – 32%. Термін 
облігації - 3 роки, періодичність виплат відсотків - 2 рази на рік. Середньоринкова 
норма доходності -36%. Розрахуйте дисконтовану суму доходу на облігацію, 
включаючи вартість її номіналу, що надійде підприємству після закінчення 
позики. 

2. Розрахуйте дисконтований доход від володіння облігацією, якщо виплата 

відсотків відбувається після закінчення терміну облігаційної позики за незмінних 

інших умов, наведених у попередньому прикладі. 

3. Облігація з “нульовим купоном” номінальною вартістю 300 тис. грн і строком 

погашення через 3 роки продається за 140 тис.грн. Розрахуйте дисконтований 

доход від володіння такою облігацією, якщо середньоринкова норма доходності 

становить 36%. 

 

Завдання №12  Аналіз структури майна і джерел його формування  

 

Розвиток підприємства залежить від правильності та доцільності вкладення 

фінансових ресурсів у активи. Тому особливу увагу потрібно приділяти аналізу 

майна підприємства та джерел їх формування. 

Інформаційною базою аналізу є Форма 1 “Баланс” ,Форма 2 “Звіт про 

фінансові результати”, Форма 3 “Звіт про рух грошових коштів”, Форма 4 “Звіт 

про власний капітал”, а також дані статичної звітності та дані вибіркових 

обстежень. 

Послідовність етапів аналізу майна і його джерел. 

Визначення складу і структури майна і його джерел за допомогою складових 

аналітичного балансу на певну дату на початок і кінець періоду. 

Зіставлення даних на кінець звітного періоду з даними на початок та 

визначення причин зміни. 

Дослідження причин змін складу і структури та встановлення  позитивного та 

негативних моментів щодо їх стану. 

Подання відомостей керівництву відносно причин негативних зміни і 

надання рекомендацій відносно поліпшення ситуації. 

Традиційний склад і структура майна підприємства досліджені за 

допомогою порівняного аналітичного балансу (табл. 15). 

 

 



Таблиця 15 - Агрегований порівняльний аналітичний баланс 

 

Стаття балансу На 

початок 

звітного 

періоду 

На кінець 

звітного 

періоду 

Зміни за звітний період 

Тис. 

грн 

% Тис. 

грн 

% Абсо-

лютні, 

тис.грн 

(гр.3 – 

гр.1) 

Темп % 

(гр.5/гр.

1)/100 

Струк-

тури 

%, 

(за 

гр.5) 

Частка, 

пунктів 

(гр.4 – 

гр.2)  

а 1 2 3 4 5 6 7 8 

Актив:         

1. Сума майна         

2. Необоротні 

активи 

        

3. Оборотні активи         

Пасив:         

1. Сума джерел         

2. Власні засоби         

3. Залучені засоби         

 

Розрахунок показників стану основних засобів здійснюється на основі 

наступних формул: 

1. Частка активної частини основних засобів визначається за формулою: 

 

ЧАЧ = Вартість активної частини основних засобів/ вартість основних засобів. 

 

2. Коефіцієнт зносу основних засобів 

 

Кзносу= знос/ балансова вартість основних засобів за первісною вартістю. 

 

3. Коефіцієнт відновлення 

 

К= балансова вартість основних засобів, що надійшли за період відновлення / 

балансова вартість основних засобів на кінець періоду. 

 

Коефіцієнт вибуття 

 

К=БВОЗ, що вибули протягом періоду/ БВОЗ на початок періоду. 

 



За критерієм одного з істотних кінцевих результатів діяльності підприємства 

“Виручка від реалізації продукції”, доцільно проаналізувати майновий стан 

підприємства за такими двома напрямками: 

Аналіз співвідношення між темпами збільшення виторгу від реалізації 

продукції  V і валютою балансу B. Якщо  V > В, то активи підприємства 

використовуються ефективніше, ніж якщо  V < В. 

Аналіз частки  інтенсивних і екстенсивних чинників у збільшенні виторгу від 

реалізації продукції, тобто, кількісне визначення  того, наскільки це збільшення 

зумовлене збільшеним розміром майна  і наскільки його кращим використанням, 

розраховується за допомогою табл. 16. 

 

Таблиця 16 - Вихідні  дані для визначення частки інтенсивних та екстенсивних 

чинників у збільшенні виторгу від реалізації 

 

Показник Період  

попередній звітний 

Середньорічна валюта 

балансу, тис. грн 

7840 8365 

Виторг від реалізації, тис. грн. 9167 1000 

Ресурсовіддача (р.2/р.1) ? ? 

 

Завдання: 

1.Розрахуйте агрегований аналітичний баланс за вихідними даними 

“Балансу” . 

2.Розрахувати показники ефективності використання майна та джерел їх 

утворення, використовуючи запропоновані викладачем дані.  

3.Визначити тенденції зміни майнового стану підприємства, 

використовуючи результати попередніх завдань. 

4.Проаналізувати майновий стан підприємства за такими двома напрямами:  

 аналіз співвідношення між темпами зміни виторгу від реалізації продукції і 

валютою балансу; 

 аналіз частки інтенсивних і екстенсивних чинників у зміні виторгу від 

реалізації продукції. 

 

Рекомендована література:  1, 2, 3, 7, 8, 11, 13, 21 . 
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