
Інструкційна картка до проведення 

практичного заняття № 9 

 

з дисципліни  Економіка підприємства 

 

 

Тема заняття: Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

 
Мета проведення заняття: З’ясувати при яких умовах підприємство  

вважається рентабельним; які показники 

характеризують фінансовий стан підприємства 

 

Після виконаної роботи студент повинен 

знати: при яких умовах підприємство вважається рентабельним; суть  

    показників рентабельності; як здійснюється оцінка фінансового    

    потенціалу підприємства 

вміти: визначати рентабельність підприємства і проводити оцінку фінансового  

     стану туристичного підприємства 
  

 

 

Структура проведення практичного заняття. 

 

1. Організаційна частина з вивченням мети практичного заняття. 

2. Теоретичне обґрунтування практичного заняття. 

3. Видача завдань студентам для самостійної роботи. 

4. Виконання студентами практичного завдання. 

5. Перевірка викладачем виконання завдання.  

6. Підсумки проведення практичного заняття. 

7. Домашнє завдання.    

 

 

Методичне забезпечення практичного заняття. 

 

1. Картки індивідуальних завдань. 

2. Контрольна картка відповідей. 

3. Методичні вказівки з виконання практичного завдання. 

 

 



Варіант    І 

Теоретична частина 

1. Фінансові результати - це: 

a) результати діяльності підприємства за певний період часу; 

b) економічний підсумок діяльності суб’єктів господарювання, що 

виражається у вартісній формі; 

c) підсумок діяльності підприємства за показниками фінансової стійкості і 

платоспроможності; 

d) наслідок роботи суб’єкта господарювання з подальшим визначенням 

перспектив розвитку. 

 

2. Суть показників рентабельності - це: 

a) визначення суми прибутку з однієї гривні вкладеного капіталу; 

b) визначення ефективності грошових коштів за певний період часу; 

c) визначення прибутковості роботи суб’єкта господарювання; 

d) визначення розміру цільового прибутку підприємства. 

 

3. Рентабельність використання трудових ресурсів характеризує: 

a) величину прибутку для забезпечення нормальної роботи працівників; 

b) величину прибутку, яку забезпечує підприємству один середньообліковий 

працівник; 

c) ефективність фонду оплати праці в розрахунку на одного працівника; 

d) ефективність роботи підприємства за певний період часу з 

використанням всіх наявних працівників. 

 

4. Фінансова стійкість - це: 

a) рівень забезпеченості підприємства відповідним обсягом фінансових 

ресурсів, необхідних для здійснення ефективної господарської діяльності та 

своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями; 

b) характеристика, яка свідчить про стійке перевищення доходів 

підприємства над його витратами, ефективне використання грошових 

коштів, безперебійний процес виробництва та реалізації продукції і послуг; 

c) характеристика, яка свідчить про ефективність роботи підприємства в 

довгостроковому періоді; 

d) покриття обов’язків підприємства його активами, термін перетворення 

яких в грошові кошти відповідає терміну погашення обов’язків. 

 

 

 

 



5. Коефіцієнт автономії показує: 

a) яка частина власного капіталу використовується для фінансування 

поточної діяльності; 

b) ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, які 

необхідні для фінансової стійкості; 

c) частку довгострокових позик у сукупних стабільних джерелах фінансування; 

d) питому вагу власних коштів в загальній сумі джерел фінансування. 

 

6. Ліквідність балансу визначається: 

a) рівнем забезпеченості підприємства відповідним обсягом фінансових 

ресурсів; 

b) економічним підсумком діяльності суб'єктів господарювання у вартісній 

формі; 

c) покриттям обов’язків підприємства його активами, термін перетворення 

яких в грошові кошти відповідає терміну погашення обов’язків; 

d) таким розміром оборотних активів підприємства, який покриває його 

витрати в поточному періоді. 

 

 

Практична частина 

Задача 1 

Визначити рентабельність роботи туроператора, рентабельність 

комісійної винагороди турагента, рентабельність фонду оплати праці та 

рентабельність використання трудових ресурсів за два роки. Дані для 

розрахунку наведено в таблиці. 

Показники 
2009 

рік 

2010 

рік 

 Чистий дохід, грн 200130 225600 

 Собівартість реалізованих послуг, грн 90780 98750 

 Адміністративні витрати, грн 13200 10400 

 Витрати на збут, грн 21300 28700 

 Доход від фінансової діяльності, грн 20500 15400 

 Фінансові витрати, грн 10250 8600 

 Комісійна винагорода турагента, грн 98780 110400 

 Середньооблікова чисельність працівників, чол. 300 285 

 Середньомісячна зарплата, грн 2500 2500 

 

 



Задача 2 

Провести оцінку фінансового стану туристичного підприємства за два 

роки. Зробити висновки. 
(млн, грн.) 

Показники Минулий рік Звітний рік 

 Власні джерела 95,5 120,3 
 Оборотні активи 14,2 15,3 
 Необоротні активи 25,7 26,2 
 Довгострокові зобов’язання 2,3 2,5 
 Короткострокові кредити банків 2,9 1,4 
 Баланс 40 41,5 
 

 

Розрахункові формули: 

1)Рентабельність роботи туроператора розраховується у відсотках до 

виручки (доходу) від реалізації турпродукту та окремих послуг за формулою: 

Рто =
Пч

Дч
∙ 100% 

де: Пч - чистий прибуток туроператора; 

Дч - чистий дохід (виручка) від реалізації туроператора. 

 

2) Рентабельність комісійної винагороди турагента: 

Рто =
Пч

К
∙ 100% 

де: Пч - чистий прибуток турагента; 

К - комісійна винагорода турагента. 

 

3) Рентабельність фонду оплати праці, яка означає, скільки чистого 

прибутку підприємства припадає на 100 грн заробітної плати трудового 

колективу. 

РФОП =
Пч

ФОП
∙ 100% 

 

де :Рфоп - рентабельність фонду оплати праці; 

    ФОП - фонд оплати праці підприємства. 

 

5) Рентабельність використання трудових ресурсів розраховується як 

відношення прибутку до середньооблікової чисельності працівників 

підприємства. 



Ртр =
Пч

Чср
∙ 100% 

де:  Ртр - рентабельність використання трудових ресурсів; 

     ЧСр – середньооблікова  чисельність працівників. 

 

6) Коефіцієнт забезпеченості власними коштами (КВк) характеризує 

ступінь забезпеченості підприємства власними оборотними коштами, які 

необхідні для фінансової стійкості: 

Квк =
(ВД − НА)

ОА
> 0,1 

 

де: ВД- власні джерела; 

О А - оборотні активи. 

 

7) Коефіцієнт маневреності власного капіталу (Км) показує, яка частина 

власного капіталу використовується для фінансування поточної діяльності. 

Оптимальне значення коефіцієнта Км= 0,5. 

 

Км =
(ВД − НА)

ВД
 

8)Коефіцієнт співставлення власних та залучених коштів (Кск) дає 

найбільш загальну оцінку фінансовій стійкості підприємства. Нормативне 

значення показника повинно бути не більш 1. 

Кск =
(ДП + ВД)

ВД
 

де: ДП - довгострокові пасиви. 

 

9)Коефіцієнт автономії (КА) (коефіцієнт незалежності, або коефіцієнт 

концентрації власного капіталу) показує питому вагу власних коштів в 

загальній сумі джерел фінансування. Нормативне значення не менш 0,5. 

Ка =
ВД

ВБ
 

де: ВБ - валюта балансу. 

 

10)Коефіцієнт фінансової залежності (Кф), який виступає оберненим 

показником коефіцієнта автономії. Збільшення даного коефіцієнта свідчить про 

підвищення частки позикових коштів у фінансуванні підприємств і навпаки. 

Якщо Кф= 1, то підприємство не має позик. 

Кф =
ВБ

ВД
 



Питання та завдання для закріплення матеріалу 

1. Дайте визначення фінансовим результатам. 
2. При яких умовах підприємство вважається рентабельним? 
3. Яким чином визначається рентабельність роботи туроператора? 
4. Як визначається рентабельність комісійної винагороди турагента? 
5. Що показує рентабельність використання трудових ресурсів? 
6. Який показник характеризує залучення зовнішніх джерел фінансування? 

Що означає перманентний капітал? 
7. Що показує факторний аналіз за моделями «Дюпон»? 
8. Що показує факторний аналіз за системою «директ-кастинг»? 
9. Що розуміють під фінансовим станом підприємства? 
10. Дайте визначення фінансовій стійкості. 
11. Що характеризує коефіцієнт забезпеченості власними коштами? 
12. Як визначається коефіцієнт автономії? 
13. Що означає ліквідність балансу? 
14. Що відносять до найбільш ліквідних активів? 
15. Як визначається коефіцієнт термінової ліквідності? 
16. Що таке інтервал захищеності? Його розрахунок. 
17. Дайте визначення фінансовому левериджу. 
18. Як визначається рівень фінансового левериджу? 
19. Як розраховується ефект фінансового левериджу? 
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