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ВСТУП 

 
Завдання вищої школи в справі підготовки сучасних фахівців, які б 

задовольнили потреби народного господарства та були 

конкурентоспроможними на ринку праці, потребують систематичного 

підвищення теоретичного та практичного рівня підготовки студентів напряму 

підготовки  6.030508 «Фінанси і кредит». 

Практична підготовка студентів вищих навчальних закладів є 

обов’язковим компонентом фахової програми відповідного кваліфікаційного 

рівня та сприяє одержанню студентами необхідних фахових навичок і вмінь. 

Невід’ємною складовою практичної підготовки студентів напряму  

6.030508 “Фінанси і кредит”  є навчальна практика.  

Навчальна практика студентів спрямована на  закріплення теоретичних 

знань, отриманих під час вивчення нормативних та вибіркових дисциплін за 

спеціальністю «фінанси і кредит»; формування професійних умінь щодо 

прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних 

ринкових умовах;  виховання потреби систематично поповнювати свої знання 

та творчо їх застосовувати в практичній діяльності. 

Формою організації навчальної практики студентів третього курсу є 

проведення комплексного тренінгу з фінансів. Зміст комплексного тренінгу  

відповідає затвердженій кваліфікаційній характеристиці бакалавра з фінансів і 

охоплює питання заповнення форм фінансової звітності, аналізу їх показників в 

динаміці, виявлення чинників впливу на зміну показників, формулювання 

висновків за результатами аналізу  фінансової діяльності підприємства.   

Комплексний тренінг з фінансів проводиться у терміни, передбачені 

навчальним планом. Тривалість комплексного тренінгу складає 2 тижні. 

 
 

 

 

 

 

 



 

РОЗДІЛ 1.  ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ  

ТА ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
 

1.1 Мета та завдання навчальної практики 
 

Відповідно до типових та робочих планів на третьому курсі в шостому 

семестрі студенти проходять навчальну практику у формі комплексного 

тренінгу з фінансів.  

Метою комплексного тренінгу з фінансів  є поглиблення та закріплення 

знань щодо змісту, побудови  форм фінансової звітності та вироблення на її 

основі  вмінь застосування прийомів аналізу для оцінки фінансових аспектів  

діяльності суб’єкта господарювання. 

Завданнями комплексного тренінгу з фінансів є:  

– визначення ролі, призначення, побудови форм фінансової звітності; 

– набуття навичок заповнення форм фінансової звітності підприємства; 

– набуття вмінь читання фінансової звітності; 

– набуття навичок аналітичної обробки форм фінансової звітності; 

– характеристика майнового потенціалу підприємства; 

– характеристика фінансових ресурсів підприємства за складом та 

структурою,  джерелами їх формування; 

– характеристика формування фінансових результатів за видами 

діяльності; 

– визначення напрямів використання прибутку підприємства; 

– характеристика політики  формування грошових потоків підприємства 

в розрізі видів діяльності; 

– характеристика зміни власного капіталу; 

– розрахунок показників структури капіталу, рентабельності, ділової 

активності;  

– визначення чинників впливу на зміну показників фінансової діяльності; 

– розробка заходів щодо покращення результатів фінансової діяльності 

підприємства; 

– узагальнення результатів аналізу показників фінансової діяльності; 

– складання пояснювальної записки. 

Результатом проведення комплексного тренінгу з фінансів є 

вироблення вмінь та практичних навичок за напрямками майбутньої 

професійної діяльності: використання систем інформаційного забезпечення 

фінансової діяльності, аналіз ефективності фінансово-господарської діяльності 

підприємства; оцінка внутрішніх виробничо-ресурсних можливостей зростання 

рентабельності та ділової активності підприємства; розробка рекомендацій 

щодо поліпшення результатів фінансової діяльності підприємства .  

 
 

 



1.2 Організація навчальної практики 
 

Навчальна практика студентів вищих навчальних закладів проводиться у 

ВНЗ.   

 

1.3. Керівництво та контроль за проходженням навчальної практики 
 

Керівництво навчальною практикою здійснює викладач кафедри 

фінансів, банківської справи та страхування відповідно до навчального 

навантаження.  

Керівник навчальної практики здійснює постійний контроль за явкою 

студентів на практичні заняття, роботою студентів в аудиторії,  виконанням 

самостійної роботи та надає необхідну методичну допомогу  протягом всієї 

практики.  

Методичним забезпеченням навчальної практики є Методичні вказівки 

щодо проведення комплексного тренінгу з фінансів,  пакет форм фінансової 

звітності, Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності. 

Навчальна практика проводиться  відповідно до програми та 

календарного графіку, який передбачає: 

– виконання практичних завдань; 

– виконання самостійних завдань; 

– оформлення пояснювальної записки; 

– захист результатів виконання завдань програми практики. 

 

1.4. Захист результатів  проходженням навчальної  практики 

 

Формою захисту проходження навчальної практики є представлення 

пакету заповнених форм фінансової звітності підприємства, необхідних 

розрахунків показників звітів та пояснювальної записки.  

Оцінка захисту результатів навчальної практики враховує відвідування 

занять,  активність роботи студента, ступінь та якість виконання ним 

самостійної роботи, оволодіння певними навичками фінансової роботи на 

підприємстві, здатність творчого мислення, формулювання та обґрунтування 

висновків за результатами аналізу фінансової звітності, повноту та якість 

наданого студентом пакету документів. В таблиці 1 наведена  шкала 

оцінювання проходження навчальної практики студентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 1  

Шкала оцінювання проходження студентами навчальної практики 

 
Підсумкова  

кількість 

балів  

За 

національною 

шкалою 

Оцінка за 

шкалою ЕСТS 
Визначення 

1 2 3 4 

90-100 

 

зараховано 

А 

 (відмінно) 

Повнота та якість представленого пакету 

документів, активність на заняттях, відсутність 

пропусків, здатність систематизації та 

узагальнення отриманих результатів аналізу 

82-89 

  

зараховано 

В   

(дуже добре) 

Вище середнього стандарту, але з деякими 

порушеннями якості наданих матеріалів, меншою 

активністю на заняттях  

74-81 зараховано 

С  

(добре) 

Загалом добре опанування прийомами обробки 

форм фінансової звітності, але недостатня  

активність на заняттях, наявність їх пропусків  

63-73 зараховано 

D  

(задовільно) 

Достатнє засвоєння прийомів аналізу звітності, 

але надання пакету документів з певними 

порушеннями вимог, відсутність активності на 

заняттях, наявність пропусків, відсутність 

аргументованої відповіді на  запитання  

викладача 

60-62 зараховано 
Е  

(достатньо) 
Відповідає мінімальним вимогам 

35-59 не зараховано 

FX 

(незадовільно з 

можливістю 

перескладання) 

Не відповідає мінімальним вимогам 

0-34 не зараховано 

F 

(незадовільно з 

обов’язковим 

повторним 

курсом) 

Не відповідає мінімальним вимогам 

 
 

При отриманні незадовільної оцінки за результатами захисту студент 

відраховується з університету. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ П.  ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ  ПРАКТИКИ 
 

Календарний графік навчальної практики наведено нижче в розрахунку 

на 5-денний робочий тиждень (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Календарний графік проходження навчальної практики 

№ 

п/п 
Назва завдань і зміст робіт 

Тижні 

проходження 

практики 

1 2 

1. Ознайомлення з призначенням, складом періодичністю 

складання фінансової звітності, її роллю  в аналізі 

фінансової діяльності підприємства 

0,5  

2. Розгляд балансу як моделі функціонування 

підприємства 
0,5  

3. Заповнення та аналіз показників Балансу (Звіту про 

фінансовий стан) 
1,5  

4. Ознайомлення з побудовою та змістом Звіту про 

фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). 

Визначення порядку формування  фінансових 

результатів підприємства в розрізі видів діяльності 

0,5  

5. Заповнення та аналіз показників Звіту про фінансові 

результати (Звіт про сукупний дохід) 
1,5  

6. Ознайомлення з побудовою та змістом Звіту про рух 

грошових коштів. Визначення порядку формування  

грошових потоків в розрізі видів 

діяльності  

0,5  

7. Заповнення та аналіз показників Звіту про рух 

грошових коштів 
 1,5 

8. Ознайомлення з побудовою та змістом Звіту про 

власний капітал. Заповнення та аналіз показників Звіту 

про власний капітал 

 0,5 

9. Розрахунки показників фінансової діяльності  

підприємства 
 1 

10. Складання пояснювальної записки по підприємству  1 

11. Захист результатів виконання завдань практики  1 

                Всього днів 5 5 

 

 

Тематичний план програми навчальної практики наведено в таблиці 2.2. 

 

 

 

 



Таблиця 2.2  

Тематичний план програми навчальної практики  

 

№ 

з/п 
Тема 

Загальна 

кількість 

годин 

в т.ч. 

аудиторн

а робота 

самостійн

а робота 

1. Роль фінансової звітності в аналізі фінансової 

діяльності підприємства 
6 2 

4 

2. Баланс як модель функціонування 

підприємства 
4 2 

2 

3. Заповнення та аналіз показників Балансу 

(Звіту про фінансовий стан) 
12 8 

4 

4. Формування  фінансових результатів 

підприємства в розрізі видів діяльності 
4 2 

2 

5. Заповнення та аналіз показників Звіту про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
12 8 

4 

6. Формування  грошових потоків в розрізі видів 

діяльності  
6 2 

4 

7. Заповнення та аналіз показників Звіту про рух 

грошових коштів 
1 0  6  

4  

8. Заповнення та аналіз показників Звіту про 

власний капітал 
8 4 

4 

9. Розрахунки показників фінансової діяльності  

підприємства 
10 6 

4 

10. Складання пояснювальної записки по 

підприємству 
12 6 

6 

11. Захист результатів виконання програми 

практики 
6 6 

- 

12. Разом 90 52 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РОЗДІЛ 3. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ПРОХОДЖЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ПРАКИКИ 

 

Завдання для проходження навчальної практики містять перелік задач  

комплексного тренінгу з фінансів та необхідних для їх виконання  вихідних 

даних по підприємству.    

 

І. Вихідні дані для виконання завдань з навчальної практики: 

 

1. Характеристика підприємства: 

 

ТОВ „Слобожанські продукти” займається виробництвом м’ясних 

продуктів.  

1. Ідентифікаційний код підприємства згідно з Єдиним Державним 

Реєстром Підприємств (Організацій)  України  (ЄДРПОУ) – 29530780 

2. Вид діяльності – м’ясна промисловість 

3. Код виду діяльності згідно з загальним класифікатором галузей 

народного господарства (ЗКГНГ) – 18210 

4. Форма власності – приватна  

5. Код форми власності згідно з класифікатором форм власності (КФВ) – 

10 

6. Вид економічної діяльності – виробництво м’ясних продуктів 

7. Код виду економічної діяльності згідно з КВЕД – 1010  

8. Організаційно-правова форма господарювання – товариство з 

обмеженою відповідальністю  

9. Код організаційно-правової форми господарювання згідно з 

класифікатором організаційно-правових форм господарювання (КОПФГ) – 240 

10. Територія – Київський район  

11. Код території згідно з класифікатором об’єктів адміністративно-

територіального устрою (КОАТУУ) – 310136600 

12. Місце знаходження: 61002, місто Харків, вулиця Артема, 8. 

 

Таблиця 3.1 

 

Майно підприємства та джерела його формування 
 

№ з/п Показник Величина показника 

(тис. грн.) 

на початок року на кінець року 

1 2 3 4 

1. Будівлі і споруди 4 641 6 252 

2. Машини і обладнання 12 401 13646 

3. Транспортні засоби  1100 3855 
 



Продовження таблиці 3.1 
 

1 2 3 4 

4. Виробничий і господарський 

інвентар 

120 103 

5. Інші основні засоби  9853 7 806 

6. Права промислової власності 132 190 

7. Знос основних засобів 8474 12130 

8. Знос прав промислової власності 33 41 

9. Статутний капітал 2480 2480 

10. Інший додатковий капітал 988 1500 

11. Резервний капітал 237 371 

12. Нерозподілений прибуток 714 1128 

13. Кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги 

2111 1623 

14. Довгострокові кредити банку  15000 12000 

15. Поточна кредиторська 

заборгованість за довгостроковими 

кредитами 

 

5000 

 

3000 

16. Поточна кредиторська 

заборгованість за авансами 

отриманими 

670 1966 

17. Поточні зобов’язання:    

з бюджетом 257 367 

зі страхування 97 111 

з оплати праці 133 154 

18. Інші поточні зобов`язання 101 53 

19. Виробничі запаси 1819 1053 

20. Малоцінні та швидкозношувані 

предмети 

99 56 

21. Незавершене виробництво 131 81 

22. Готова продукція 1415 1069 

23. Заборгованість покупців за 

продукцію 

3916 1739 

24. Заборгованість постачальників за 

наданими  підприємством авансами   

330 250 

25. Короткострокові цінні папери 40 141 

26. Грошові кошти 198 653 

27. Інші оборотні активи 100 30 

 

 

 

 

 



Таблиця 3.2 

 

Доходи та витрати підприємства 

 
№ 

з/п 

Показники Минулий рік  Звітний  рік 

1. Податок на додану вартість ? ? 

2. Собівартість реалізованої продукції 8492 10435 

3. Адміністративні витрати 4509 4790 

4. Витрати на збут 860 981 

5. Інші операційні витрати 821 553 

6. Фінансові витрати 957 714 

7. Інші витрати 238 39 

8. Дохід (виручка) від реалізації 

продукції 

20120 22200 

9. Інші операційні доходи 237 410 

10. Інші доходи  32 139 

11. Податок на прибуток ? ? 

 

Таблиця 3.3 

 

Рух грошових коштів по підприємству 

 
№ 

з/п 

Зміст господарських операцій За минулий 

рік,  

тис. грн. 

За звітний 

рік. тис. грн. 

1 2 3 4 

1. Продаж продукції  16204 20461 

2. Погашення дебіторської заборгованості за 

продукцію   

1500 2177 

3. Отримані пені, штрафи 3 10 

4. Виплати  на відрядження 25 30 

1 2 3 4 

5. Придбання ТМЦ 4123 5005 

6. Сплата відсотків за кредитами 957 714 

7. Виплата заробітної плати 2868 3013 

8. Перераховано на соціальні заходи 1270 1322 

9. Перераховано кредиторам за надані 

підприємству послуги  

1033 1651 

 10. Придбання поточних фінансових інвестицій  40 101 

11. Надходження від реалізації необоротних 

активів 

32 167 

12. Перерахування податків та зборів 4171 4552 

 



Продовження таблиці 3.3. 
 

1 2 3 4 

13. Надходження орендних платежів  320 363 

14. Погашення заборгованості перед банком за 

кредитом 

2000 2000 

15. Придбання основних засобів  1500 4256 

 Придбання нематеріальних активів - 70 

16. Реалізація зайвих ТМЦ - 30 

17. Нараховані банком відсотки за коштами на 

рахунку  

5 7 

18. Перераховано за послуги з ліквідації 

обладнання підряднику 

15 38 

19. Залишок коштів на початок року 170 ? 

20. Залишок коштів на кінець року ? ? 

21. Зміна грошових коштів ? ? 

 

П. Практичні завдання  

 

Завдання 1.  
 

1.1. На підставі вихідних даних, наведених у таблиці 3.1, заповнити 

форму №1 Баланс (Звіт про фінансовий стан). 

1.2. Охарактеризувати склад майна підприємства, його зміну за звітний 

рік. 

1.3. Охарактеризувати склад фінансових ресурсів, які підприємство 

залучає для формування майна, та зміни за звітний рік. 

1.4. Сформулювати загальний висновок щодо діяльності підприємства у 

звітному році. 

 

Завдання 2.  
 

2.1. На підставі складеного Балансу підприємства заповнити таблицю 3.4. 

2.2. Надати кількісну та якісну оцінку  складу та структурі майна  та їх 

зміні.   

2.3. Зробити висновки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблиця 3.4 

Склад та структура майна підприємства 

 
№

№ 

п

з/п 

Показники На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

Відхилення (+,-) 

сума, 
тис. грн. 

у % до 

загальної 

суми 

сума, 
тис. 
грн. 

у % до 

загальної 

суми 

сума, 
 тис. 

грн.  

у % до 

загальної 

суми 

за 

питомої 

вагою, 

% 

АКТИВИ 

1 Необоротні         

2 Оборотні         

3 Баланс         

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

1 Власний капітал        

2 Зобов’язання        

3 Баланс        

 

 

Завдання 3. 
 

3.1. За вихідними даними (таблиця 3.1) заповнити таблицю 3.5. 

3.2. Охарактеризувати   склад, структуру і структурні зміни у складі 

основних засобів.   

3.3. Охарактеризувати стан використовуваних основних засобів.  

3.4. Зробити висновки щодо забезпечення підприємства основними 

засобами у звітному році, його інвестиційної політики. 

 

Таблиця 3.5    

Склад та структура основних засобів підприємства 
 

Групи основних 

засобів 

Залишок на 

початок року 

Залишок на 

кінець року 

Відхилення (+, -) 

тис. грн. питома 

вага, % 
тис. 

грн. 
питома 

вага % 
тис. 

грн. 
у % на 

кінець 

року 

за 

питомою 

вагою,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Будівлі та споруди        

Машини та 

обладнання 

       

Транспортні засоби 

 

       

Виробничий та 

господарський 

інвентар 

       

Інші основні засоби        

Усього        

 

 



Завдання 4. 

 

4.1. За вихідними даними (таблиця 3.1) заповнити таблицю 3.6. 

4.2. Охарактеризувати склад, структуру і структурні зміни у складі 

оборотних активів.   

4.3. Зробити висновки щодо забезпечення підприємства у звітному році  

оборотними активами. 

 

Таблиця 3.6 

Склад та структура оборотних активів підприємства 

Групи оборотних 

активів 

На початок 

року 

На кінець року Абсолют

не 

відхилен

ня, 

тис. грн. 

Темп 

прирос

ту, % 

Зміни в 

структу

рі, % тис. 

грн. 

пито

ма 

вага, 

% 

тис. 

грн. 

пито

ма 

вага, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Виробничі запаси        

Малоцінні та 

швидкозношувані 

предмети 

       

Незавершене виробництво        

Готова продукція        

Дебіторська 

заборгованість 

       

Грошові кошти        

Цінні папери        

Інші оборотні активи        

 

Усього 

       

 

Завдання  5.  
 

5.1. За даними Балансу (Звіт про фінансовий стан) заповнити таблицю 3.7. 

5.2. Охарактеризувати склад, структуру і структурні зміни у складі 

власних фінансових ресурсів.   

 5.3. Зробити висновки щодо  формування підприємством у звітному році 

власних фінансових ресурсів. 
 

 

 

 

 

 



Таблиця 3.7  

Склад та структура власного капіталу підприємства 

 
Показники На початок звітного 

періоду 

На кінець звітного 

періоду 

Відхилення (+, -) 

сума, 

тис. грн. 

питома 

вага, % 

сума, 

тис. грн. 

питома 

вага, %  

сума, 

тис. 

грн. 

у % на 

кінець 

року 

за 

пито

мою 

ваго

ю. % 

Статутний 

капітал 

       

Інший 

додатковий 

капітал 

       

Резервний капітал        

Нерозподілений 

прибуток 

       

Усього        

 

Завдання 6.  

 

6.1. За даними Балансу (Звіт про фінансовий стан) заповнити таблицю 3.8. 

         6.2. Охарактеризувати склад, структуру і структурні зміни у складі 

позикових  фінансових ресурсів.   

 6.3. Зробити висновки щодо залучення підприємством у звітному році 

позикових коштів  для формування господарських ресурсів. 

Таблиця 3.8 

Склад та структура позикового капіталу підприємства 

 
Показники На початок 

звітного періоду 

На кінець 

звітного періоду 

Зміни за звітний період 

(+, -) 

сума, 
тис. грн. 

у % до 

загальної 

суми 

 

сума, 
тис. 
грн. 

у % до 

загальної 
суми 

тис. 

грн. 
у % на 

кінець 

року 

у 

структурі,

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Довгострокові 

кредити 
       

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

довгостроковими 

зобов’язаннями 

       

 

 



Продовження таблиці 3.8. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кредиторська 

заборгованість за 

товари, роботи, 

послуги 

       

Поточна 

кредиторська 

заборгованість за 

одержаними 

авансами 

       

Поточні 

зобов’язання за 

розрахунками: 

       

з бюджетом        

зі страхування        

з оплати праці        

Інші поточні 

зобов`язання 

       

Усього 

 

       

 

 

Завдання  7.  

 

7.1. На підставі вихідних даних, наведених у таблиці 3.2,  заповнити 

форму № 2  Звіт про фінансові результати  (Звіт про сукупний дохід), розділ 1 

«Фінансові результати». Розрахувати необхідні показники для заповнення 

розділу звітної форми. 

7.2. Охарактеризувати призначення, побудову, зміст показників Звіту. 

7.3. Охарактеризувати, як формувався  фінансовий результат діяльності 

підприємства (в розрізі яких видів діяльності) у минулому та звітному роках, 

який отримано кінцевий результат в цілому та за операційною діяльністю за 

кожний рік. 

7.4.  Сформулювати загальний висновок щодо прибуткової (збиткової) 

діяльності підприємства у кожному  періоді. 

 

Завдання  8.  
 

8.1. За даними розділу І Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) заповнити таблицю 3.9. 

8.2. Охарактеризувати склад, структуру та  зміни у складі  доходів 

підприємства за кожний рік.   

8.3. Зробити висновки щодо формування доходів підприємством за 

видами діяльності у кожному періоді. 

 



Таблиця 3.9  

Склад та структура доходів підприємства за звітний та минулі роки 

 

Показники За минулий рік За звітний рік Абсолютне 

відхилення

тис. грн. 

Темп 

зрост

ання, 

% 

сума, 

тис. грн. 

питома 

вага, % 

сума, 

тис. грн. 

 

питома 

вага, % 

Чистий дохід 

(виручка) від 

реалізації продукції 

      

Інші операційні 

доходи 

      

Усього операційних 

доходів 

      

Інші фінансові 

доходи 

      

Усього доходів від 

фінансової 

діяльності 

      

Інші доходи        

Усього доходів від 

іншої 

(інвестиційної) 

діяльності  

      

Разом доходів       

 

Завдання 9.   
9.1. За даними розділу І Звіту про фінансові результати (Звіту про 

сукупний дохід) заповнити таблицю 3.10. 

9.2. Охарактеризувати склад, структуру та  зміни у складі  витрат 

підприємства за кожний рік.   

9.3. Зробити висновки щодо напрямів витрат підприємства за видами 

діяльності у кожному періоді. 

Таблиця 3.10 

Склад та структура витрат підприємства 

 

Показники За минулий рік За звітний рік Абсолют

не 

відхилен

ня, тис. 

грн. 

Темп 

зростання, % сума, 

тис. грн. 

пито

ма 

вага, 

%  

сума, 

тис. грн. 

пито

ма 

вага, 

% 

1 2 3 4 5 6 7  

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

      



 

Продовження таблиці 3.10 
 

1 2 3 4 5 6 7  

Адміністративні 

витрати 

      

Витрати на збут       

Інші операційні 

витрати 

      

Усього 

операційних 

витрат 

      

Фінансові 

витрати 

      

Усього витрат 

фінансової 

діяльності  

      

Інші витрати       

Усього витрат 

іншої 

(інвестиційної)  

діяльності 

      

Разом витрат        

 

Завдання 10.   
 

10.1. На підставі даних, наведених у  таблицях 3.9 та 3.10, заповнити 

таблицю 3.11.   

10.2. Охарактеризувати  формування прибутку (збитку) підприємства в 

розрізі видів діяльності та зміни, що відбулися у звітному році у порівнянні з 

минулим.  

10.3.  Дати оцінку динаміці чистого прибутку та його використанню. Для 

заповнення рядку «Використання чистого прибутку» скористатися інформацією 

Балансу розділ І «Власний капітал». 

10.4. Зробити висновки щодо впливу на формування прибутку в цілому 

по підприємству результатів видів діяльності. 

Таблиця 3.11 

Формування прибутку в розрізі видів діяльності  підприємства 

Показники За минулий рік За звітний рік Абсолютне 

відхиленн

я, тис. грн. 

Темп 

зроста

ння, % 
сума, 

тис. грн. 

пито

ма 

вага, 

%  

сума, 

тис. грн. 

пито

ма 

вага, 

%  

1 2 3 4 5 6 7 

Доходи від основної 

діяльності 
      

 



Продовження таблиці 3.11 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Витрати основної 

діяльності 

 

      

Прибуток (збиток)  

від основної 

діяльності  

      

Доходи від іншої 

операційної 

діяльності 

      

Витрати від іншої 

операційної 

діяльності 

      

Прибуток (збиток) 

від іншої 

операційної 

діяльності 

      

Прибуток (збиток) 

від операційної 

діяльності  

      

Доходи від 

фінансової 

діяльності  

      

Витрати фінансової 

діяльності 

      

Прибуток (збиток)  

від фінансової 

діяльності 

      

Доходи 

інвестиційної 

діяльності 

      

Витрати 

інвестиційної 

діяльності 

      

Прибуток (збиток)  

від інвестиційної 

діяльності 

      

Усього прибутків 

(збитків) до 

оподаткування 

      

Податок на 

прибуток 

        х        х   

Чистий прибуток 

(чистий збиток)  

        х        х       

Використання 

чистого прибутку  

?       х ?      х   

Нерозподілений 

прибуток 

(непокриті збитки) 

       х        х   



Завдання 11.   

 

11.1. Охарактеризувати призначення, побудову, зміст показників Звіту 

про рух грошових коштів. 

11.2. На підставі вихідних даних, наведених у таблиці 3.3,  визначити 

операції з руху грошових коштів за кожним видом діяльності. 

11.3. Заповнити форму № 3  Звіт про рух грошових коштів  (за прямим 

методом). Розрахувати необхідні показники для заповнення розділу звітної 

форми, використовуючи,  де необхідно,  дані Балансу (Звіту про фінансовий 

стан). 

11.4.  Охарактеризувати, як формувався  чистий рух грошових коштів по 

підприємству за різними видами діяльності. 

11.5.  Сформулювати загальний висновок щодо зміни чистого грошового 

потоку  підприємства у звітному році у порівнянні з минулим роком. 
 

Завдання 12.   
 

12.1. На підставі  вихідних даних (таблиця 3.3) та даних Звіту про рух 

грошових коштів заповнити таблицю 3.12. 

12.2.  Охарактеризувати формування чистого грошового потоку від 

операційної діяльності за кожний рік та його зміни. 

12.3.  Сформулювати  висновок щодо впливу чинників на зміну  чистого 

грошового потоку  підприємства від операційної діяльності. 

 

Таблиця 3.12 

Рух грошових потоків за результатами операційної діяльності 

підприємства (тис. грн.) 

 
Показники За звітний рік За минулий рік Зміна за рік 

 (+, -) 

1 2 3 4 

Надходження – усього, 

в т. ч. 

   

 від продажу продукції    

погашення дебіторської 

заборгованості покупцями  

   

орендні платежі    

пені, штрафи    

від продажу ТМЦ    

від банку за коштами 

підприємства на рахунку 

   

Витрачання – усього, 

в т.ч. 

   

оплата товарів, послуг    

виплата зарплати    

 



 

Продовження таблиці 3.12 
1 2 3 4 

перерахування податків  

 

   

перерахування соціальних 

внесків 

   

виплати на відрядження    

оплата рахунків кредиторів за 

послуги  

   

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 

 

   

 

Завдання 13.  

 

13.1. На підставі  вихідних даних (таблиця 3.3) та даних Звіту про рух 

грошових коштів заповнити таблицю 3.13. 

13.2.Охарактеризувати формування чистого грошового потоку від 

інвестиційної діяльності за кожний рік та його зміни. 

13.3.  Сформулювати  висновок щодо впливу чинників на зміну  чистого 

грошового потоку  підприємства від інвестиційної діяльності. 

 

Таблиця 3.13  

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності 

підприємства 

 
Показники За звітний рік За попередній рік Зміна (+, -) 

1 2 3 4 

Надходження – усього, 

в т.ч. 
   

реалізація основних засобів    

Витрачання – усього, 

в т.ч. 

   

придбання необоротних 

активів 

   

придбання фінансових 

інвестицій 

   

інші надходження    

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 

   

 

Завдання 14.   
 

14.1. На підставі  вихідних даних (таблиця 3.3) та даних Звіту про рух 

грошових коштів заповнити таблицю 3.14. 



14.2. Охарактеризувати формування чистого грошового потоку від 

фінансової діяльності за кожний рік та його зміни. 

14.3. Сформулювати  висновок щодо впливу чинників на зміну чистого 

грошового потоку  підприємства від фінансової діяльності. 

 

Таблиця 3.14  

Рух грошових потоків у результаті фінансової діяльності 

підприємства (тис. грн.) 

 
Показники За звітний рік За попередній рік Зміна (+, -) 

1 2 3 4 

Надходження – усього 

 

   

Витрачання – усього, 

в т.ч. 

   

Погашення кредитів    

Погашення відсотків за 

кредитом 

   

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 

   

 

Завдання 15.  

 

15.1. На підставі даних табл. 3.12 - 3.14 заповнити  таблицю 3.15.  

15.2. Визначити вплив на зміну чистого грошового потоку чинників, 

оцінити їх розмір. 

15.3. Зробити висновки.  

 

Таблиця 3.15   

Чистий рух грошових потоків  підприємства (тис. грн.) 

 
Показники За звітний рік За попередній рік Зміна (+, -) 

1 2 3 4 

Чистий рух коштів від 

операційної діяльності 

   

Чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності 

   

Чистий рух коштів від 

фінансової діяльності 

   

Усього чистого  руху 

коштів 

   

Залишок коштів на 

початок року 

   

Залишок коштів на кінець 

року 

   

 



Завдання 16.  

 

16.1. Охарактеризувати призначення, побудову, зміст показників Звіту 

про власний капітал. 

16.2. На підставі Балансу (Звіту про фінансовий стан), Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід)  заповнити форму № 4  «Звіт про 

власний капітал». 

16.3. Зробити висновки щодо впливу чинників на зміну власного капіталу 

підприємства у звітному році. 
 

Завдання 17.  
 

17.1. На підставі складених форм фінансової звітності підприємства  

розрахуйте запропоновані в таблицях 3.16 – 3.18  показники діяльності 

підприємства. Наведіть алгоритми розрахунків показників. 

 17.2. Зробити висновки щодо динаміки: 

– фінансової залежності підприємства, достатності власних коштів для 

формування необоротних активів ; 

– прибутковості підприємства; 

– ділової активності; 

– в цілому результатів фінансової діяльності підприємства. 

 

Таблиця 3.16  

Показники, які характеризують структуру капіталу та майна 

підприємства 

 

 

Назва показника Формула 

розрахунку  

Розрахунок На 

початок 

року 

На 

кінець 

року 

Зміна 

(+, -) 

1 2 3 4 5 6 

1.Коефіцієнт 

фінансової залежності 

ПК / ВК     

2.Коефіцієнт 

незалежності 

(автономії) 

ВК / Валюта 

балансу 

    

3.Коефіцієнт 

заборгованості 

Заборгованість 

/ Валюта 

балансу 

    

4.Індекс постійних 

активів   

Необоротні 

активи / ВК 

    

5.Частка основних 

засобів у структурі 

активів (%) 

ОЗ / Валюта 

балансу х 100 

    

6. Власний оборотний 

капітал, тис. грн. 

ВК – 

Необоротні 

активи 

    



Таблиця 3.17 

Показники рентабельності підприємства 

 
Назва показника Формула 

розрахунку 

Розрахунок 2013 2014 Зміна 

(+, -) 
1.Рентабельність 

власного капіталу,% 

ЧП / ВК х 100      

2.Операційна 

рентабельність 

продажу, % 

П опер./ ЧД х 

100 

    

3.Рентабельність 

основної діяльності, % 

П осн./ ЧД х 

100 

    

4.Загальна 

рентабельність 

підприємства. % 

Прибуток 

загальний / Д 

х 100 

    

5.Рентабельність 

активів, % 

ЧП / А серед х 

100 

    

 

Таблиця 3.18  

Показники  оборотності підприємства 

 
Назва показника Формула 

розрахунку  

Розрахунок 2013 2014 Зміна 

(+, -) 
1.Термін обігу усіх 

активів (днів) 

Активи сер / 

ЧД : 360 

    

2.Термін обігу обігових 

коштів  (днів) 

Оборотні 

активи сер. / 

ЧД : 360 

    

3.Термін обертання 

дебіторської 

заборгованості (днів) 

Деб. заб 

серед. / ЧД : 

360 

    

4.Термін обігу 

кредиторської 

заборгованості (днів) 

Кредит. заб. 

сер.  /ЧД : 360 

    

5. Термін обігу запасів 

(днів) 

Запаси сер. / 

ЧД : 360 

    

6. Швидкість обороту 

оборотних активів  

ЧД / Оборотні 

активи сер. 

    

6.Віддача власного 

капіталу  

ЧД / ВК сер.      

 

Завдання 18. 

 

Скласти аналітичну запису щодо результатів діяльності підприємства. 
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Додаток А 

 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство __________________________________________________________ за ЄДРПОУ  

Територія ______________________________________________________________ за КОАТУУ  

Організаційно-правова форма 

господарювання ________________________________ 

за КОПФГ  

Вид економічної 

діяльності _________________________________________________ 

за КВЕД  

Середня кількість працівників
1
 _______________________________________________________________ 

Адреса, телефон  ___________________________________________________________________________ 

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака 

 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці): 

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  

за міжнародними стандартами фінансової звітності  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 
на ____________ 20__ р. 

Форма № 1 Код за 

ДКУД 

1801001 

 

Актив Код рядка 
На початок 

звітного періоду 
 

На кінець 

звітного 

періоду
 

1  2 3  4 

I. Необоротні активи  

Нематеріальні активи 

 

1000 
   

 

    первісна вартість  1001   

    накопичена амортизація  1002   

Незавершені капітальні інвестиції 1005     

Основні засоби 1010     

    первісна вартість  1011   

    знос  1012   

Інвестиційна нерухомість 1015   

Довгострокові біологічні активи 1020   

Довгострокові фінансові інвестиції: 

які обліковуються за методом участі в капіталі інших 

підприємств 

1030    

 

інші фінансові інвестиції  1035     

Довгострокова дебіторська заборгованість  1040     

Відстрочені податкові активи  1045   

Інші необоротні активи  1090     

Усього за розділом I  1095     

II. Оборотні активи  

Запаси  1100 

   

   

 

Поточні біологічні активи  1110     

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, 

послуги 1125 
   

 

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 

за виданими авансами 
1130    

 

з бюджетом 1135   

у тому числі з податку на прибуток 1136   



Інша поточна дебіторська заборгованість  1155     

Поточні фінансові інвестиції  1160     

Гроші та їх еквіваленти  1165     

Витрати майбутніх періодів 1170   

Інші оборотні активи  1190   

Усього за розділом II  1195     

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи 

вибуття 
1200    

 

Баланс  1300     

Пасив 
Код 

рядка 

На початок 

звітного періоду 
 

На кінець 

звітного 

періоду
 

1 2 3 4 

I. Власний капітал  

Зареєстрований капітал  

 

1400 

   

   

 

Капітал у дооцінках 1405   

Додатковий капітал  1410     

Резервний капітал  1415     

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  1420     

Неоплачений капітал  1425 (             ) (             ) 

Вилучений капітал  1430 (             ) (             ) 

Усього за розділом I
 

1495   

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення 
Відстрочені податкові зобов’язання 

 

1500 

   

   

 

Довгострокові кредити банків 1510   

Інші довгострокові зобов’язання 1515   

Довгострокові забезпечення 1520   

Цільове фінансування  1525   

Усього за розділом II 1595     

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення 

Короткострокові кредити банків  

 

1600 

   

   

 

Поточна кредиторська заборгованість за: 

довгостроковими зобов’язаннями  1610 
   

 

товари, роботи, послуги  1615     

розрахунками з бюджетом 1620   

у тому числі з податку на прибуток 1621   

розрахунками зі страхування 1625   

розрахунками з оплати праці 1630   

Поточні забезпечення 1660   

Доходи майбутніх періодів 1665   

Інші поточні зобов’язання 1690     

Усього за розділом IІІ 1695   

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,  

утримуваними для продажу, та групами вибуття 
1700    

 

Баланс 1900     

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер 

 

 
_____________________ 
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом 

 виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики. 



Додаток Б 
 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство _________________________________________________________ за ЄДРПОУ  

                                                                      (найменування) 

 

 

 

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) 
за __________________ 20__ р. 

 

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003 

 

 

І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього 

року 

1  2  3  4  

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  2000   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  2050 (                    ) (                   ) 

Валовий:   

     прибуток  2090 
  

     збиток  2095 (                    ) (                   ) 

Інші операційні доходи  2120   

Адміністративні витрати  2130 (                    ) (                   ) 

Витрати на збут 2150 (                    ) (                   ) 

Інші операційні витрати  2180 (                    ) (                   ) 

Фінансовий результат від операційної діяльності:   

     прибуток  2190 
  

     збиток   2195 (                    ) (                   ) 

Дохід від участі в капіталі  2200   

Інші фінансові доходи  2220   

Інші доходи 2240   

Фінансові витрати  2250 (                    ) (                    ) 

Втрати від участі в капіталі  2255 (                    ) (                    ) 

Інші витрати  2270 (                    ) (                    ) 

Фінансовий результат до оподаткування: 

прибуток  2290 
  

збиток  2295 (                    ) (                    ) 

Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300   

Прибуток (збиток) від  припиненої діяльності після оподаткування  2305   

Чистий фінансовий результат:   

     прибуток  2350 
  

     збиток  2355 (                    ) (                    ) 



 

I. СУКУПНИЙ ДОХІД 

 

Стаття  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього року 

1  2  3  4  

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405   

Накопичені курсові різниці 2410   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних 

підприємств 2415 
  

Інший сукупний дохід 2445   

Інший сукупний дохід до оподаткування 2450   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455   

Інший сукупний дохід після оподаткування 2460   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465   

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього року 

1  2  3  4  

Матеріальні затрати 2500       

Витрати на оплату праці 2505       

Відрахування на соціальні заходи 2510       

Амортизація 2515       

Інші операційні витрати 2520       

Разом 2550   

 
ІV.  РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ 

 

Назва статті  
Код  

рядка 

За звітний  

період  

За  

аналогічний 

період    

попереднього року 

1  2  3  4  

Середньорічна кількість простих акцій  2600       

Скоригована середньорічна кількість простих акцій  2605       

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2610       

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію  2615       

Дивіденди на одну просту акцію  2650       

 
Керівник 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток В 
 

 

 КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

 

Підприємство __________________________________________________________ 

за ЄДРПОУ  

                                                                     (найменування) 

 

 

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) 
 

за 20___ р. 

 

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004 

 

Стаття  
Код  

рядка 
За звітний період  

За аналогічний 

період 

попереднього року  
 

1 2 3 4 

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності 
Надходження від: 

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000   

Повернення податків і зборів  3005   

у тому числі податку на додану вартість 3006   

Цільового фінансування  3010   

Інші надходження  3095   

Витрачання на оплату: 

Товарів (робіт, послуг)  3100  (                           )  (                           ) 

Праці 3105 (                           ) (                           ) 

Відрахувань на соціальні заходи  3110 (                           ) (                           ) 

Зобов’язань з податків і зборів 3115 (                           ) (                           ) 

Інші витрачання  3190 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від операційної діяльності  3195   

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності 
Надходження від реалізації: 

фінансових інвестицій  3200   

необоротних активів  3205   

Надходження від отриманих: 

відсотків  3215   

дивідендів  3220   

Надходження від деривативів 3225   

Інші надходження  3250   

Витрачання  на придбання: 

фінансових інвестицій  3255 (                           )  (                           ) 

необоротних активів  3260 (                           ) (                           ) 



1 2 3 4 

Виплати за деривативами 3270 (                           ) (                           ) 

Інші платежі 3290 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності  3295   

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності 
Надходження від: 

Власного капіталу  3300 

 

 

 

 

Отримання позик 3305   

Інші надходження  3340   

Витрачання на: 

Викуп власних акцій 3345 (                           ) (                           ) 

Погашення позик   3350   

Сплату дивідендів  3355 (                           ) (                           ) 

Інші платежі  3390 (                           ) (                           ) 

Чистий рух коштів від фінансової діяльності  3395   

Чистий рух грошових коштів за звітний період  3400   

Залишок коштів на початок року  3405   

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів  3410   

Залишок коштів на кінець року  3415   

 

 

Керівник 

 

Головний бухгалтер  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Д 
 

 

 

 

 

КОДИ 

Дата (рік, місяць, число)    

Підприємство ___________________________________________________ за ЄДРПОУ  
                                                                                   (найменування) 
 

 

 

Звіт про власний капітал  
за _________________ 20___ р. 

 

Форма № 4 Код за ДКУД 1801005 

 

Стаття 
Код 

рядка 

Зареєстро

-ваний 

капітал  

Капітал 

у 

дооцін-

ках 

Додатко-

вий 

капітал 

Резер-

вний 

капітал 

Нерозпо-

ділений 

прибуток 
(непокрити

й збиток) 

Неопла-

чений 

капітал 

Вилу-

чений 

капітал 

Всього 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Залишок 

на початок 

року 

4000  

 

     

 

Коригування: 
Зміна облікової 

політики 

4005  

 

     

 

Виправлення 

помилок 
4010  

 
     

 

Інші зміни 4090         

Скоригований 

залишок на 

початок року 

4095  

 

     

 

Чистий 

прибуток 

(збиток) за 

звітний період 

4100  

 

     

 

Інший 

сукупний дохід 

за звітний 

період 

4110  

 

     

 

Розподіл 

прибутку: 
Виплати 

власникам 

(дивіденди) 

4200  

 

     

 

Спрямування 4205         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

прибутку до 

зареєстрованого 

капіталу 

Відрахування до 

резервного 

капіталу 

4210  

 

     

 

Внески 

учасників: 
Внески до 

капіталу 

4240  

 

     

 

Погашення 

заборгованості з 

капіталу 

4245  

 

     

 

Вилучення 

капіталу: 
Викуп акцій 

(часток) 

4260  

 

     

 

Перепродаж 

викуплених 

акцій (часток) 

4265  

 

     

 

Анулювання 

викуплених 

акцій (часток) 

4270  

 

     

 

Вилучення 

частки в 

капіталі 

4275  

 

     

 

Інші зміни в 

капіталі 
4290  

 
     

 

Разом змін у 

капіталі 
4295  

 
     

 

Залишок 

на кінець року 
4300  

 
     

 

 

 

Керівник  

 

Головний бухгалтер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальне видання 
 

 

Укладачі: 

БІГДАН ІННА АНАТОЛІЇВНА 

ІВАНЮТА ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНИЙ  ТРЕНІНГ З ФІНАНСІВ  

студентів напряму підготовки  6.030508 
спеціальності “Фінанси і кредит” 

денної форми навчання 
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