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РОЗДІЛ 1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 Предмет навчальної дисципліни 

Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» є фінансова 

діяльність підприємств, скерована на виконання прийнятих завдань та 

відображена в системі показників обліку, звітності та інших джерелах інформації. 

Мета навчальної дисципліни 

Мета дисципліни − формування знань з теорії та практики фінансового 

аналізу, засвоєння теоретико-методологічних основ проведення фінансового 

аналізу, вивчення його сутності та організації, методів та показників, формування 

практичних навиків проведення фінансового аналізу. 

 Завдання дисципліни − використати можливості навчального процесу для 

вивчення теорії і практики особливостей проведення фінансового аналізу. 

Основні завдання 

Основними завданнями дисципліни є: засвоєння студентами знань з 

теоретичних засад фінансового аналізу, вміння структуризувати фінансову 

інформацію для потреб аналізу, оволодіння методологічними прийомами 

проведення фінансового аналізу, вміння розраховувати широке коло показників 

для оцінки фінансового стану, набуття навиків інтерпретувати отримані 

результати фінансового аналізу та формувати комплексну і достовірну оцінку 

фінансового стану підприємства. 

 

1.1. Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Попередні дисципліни Наступні дисципліни 

Економіка підприємства Аналіз банківської діяльності 

Статистика Облік і оподаткування за видами 

економічної діяльності 

Фінанси Місцеві фінанси 

Гроші і кредит  

Фінанси суб’єктів гомподарювання  
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1.2. Компетентності та результати навчання за дисципліною: 

Компетентності Результати навчання 

Здатність демонструвати та 

застосовувати теоретичні знання та 

практичні навики фінансового 

аналізу 

Знати види, принципи, методи 

фінансового аналізу, особливості  

здійснення аналізу фінансового стану 

різних типів суб’єктів підприємництва. 

Володіти методичним інструментарієм 

діагностики фінансового стану 

підприємства. 

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність, інтерпретувати 

та використовувати фінансову та 

пов’язану з нею інформацію 

облікового характеру  

Ідентифікувати джерела та розуміти 

методологію визначення і методи 

отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову 

інформацію, розраховувати показники, що 

характеризують стан фінансових систем. 

Застосовувати відповідні економіко-

математичні методи та моделі для 

вирішення фінансових задач. 

Формувати і аналізувати фінансову 

звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію 

Здатність визначати, обґрунтовувати 

та брати відповідальність за 

професійні рішення 

Володіти загальнонауковими та 

спеціальними методами дослідження 

фінансових процесів. 

Застосовувати набуті знання з метою 

прийняття правильних управлінських 

рішень. 

Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку 

Виявляти навички самостійної роботи, 

гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань 

Здатність моделювати, прогнозувати 

та планувати фінансово-господарські 

аспекти діяльності субєктів 

господарювання, оцінювати 

можливості й загрози, сильні й слабкі 

сторони їх фінансово-економічної 

діяльності, організовувати систему 

управління ризиками 

 

Здійснювати фінансове планування та 

прогнозування діяльності суб’єктів 

підприємництва. 

Застосовувати набуті теоретичні знання 

для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані 

результати. 

Ідентифікувати ризики фінансово-

економічної діяльності держави і 

суб’єктів підприємництва, виявляти та 

систематизувати загрози їх внутрішнього і 

зовнішнього середовища, виробляти 

механізми їх функціонування. 
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РОЗДІЛ 2.  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Номер 

теми 
Назва теми 

1.  Значення і теоретичні основи фінансового аналізу 

2.  Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 

3.    Аналіз майна підприємства. 

4.  Аналіз оборотних активів 
5.  Аналіз джерел формування капіталу підприємства 
6.  Аналіз грошових потоків 
7.  Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 
8.  Аналіз фінансової стійкості підприємства 
9.  Аналіз кредитоспроможності підприємства 
10.  Аналіз ділової активності підприємства 
11.  Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 
12.  Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 
13.  Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 
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РОЗДІЛ 3.  ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу 

Сутність фінансового стану суб′єкта господарювання та  необхідність його 

аналізу.  

Сутність, мета, завдання та функції фінансового аналізу. Завдання аналізу, 

що підпорядковуються його меті. Предмет, об'єкти та суб'єкти фінансового 

аналізу. 

Принципи фінансового аналізу. Методи фінансового аналізу та їх 

інструментарій. Класифікація методів фінансового аналізу.   

Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства. Система 

аналітичних показників, які використовують у фінансовому аналізі для 

комплексної оцінки діяльності підприємства. 

Види фінансового аналізу. Види фінансового аналізу в розрізі 

класифікаційних ознак. Зовнішній та внутрішній фінансовий аналіз. Напрямки 

фінансового аналізу: оцінка поточного та перспективного фінансового стану 

підприємства, темпів розвитку з позиції його фінансового забезпечення. 

Користувачі результатів фінансового аналізу. 

           

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 

 Загальна характеристика інформаційного забезпечення фінансового аналізу. 

Система економічної інформації. Зовнішні та внутрішні джерела фінансового 

аналізу. Види та форми звітності. 

 Склад і зміст фінансової звітності як основного джерела інформації для 

фінансового аналізу.  

Аналітичний потенціал  бухгалтерського балансу для фінансового аналізу.  

Характеристика статистичної звітності, як інформаційного джерела 

фінансового аналізу. Основні форми статистичної звітності, які можна 

використовувати у фінансовому аналізі. 

Організація аналітичної роботи на підприємстві та напрями вдосконалення 

процедури фінансового аналізу. 

             

Тема 3. Аналіз майна підприємства 

Завдання і методи аналізу майна підприємства. Основні напрямки аналізу 

балансу. Принципи формування майна підприємства. 

Аналіз динаміки і структури необоротних активів. Класифікація активів 

підприємства. Валюта балансу. Експрес-аналіз балансу підприємства.  

Вертикальний та горизонтальний аналіз показників балансу. 

Аналіз руху й технічного стану основних засобів. Порядок розрахунку та 

методи оцінки показників, що характеризують стан використання майна 

підприємства.  

Аналіз ефективності використання необоротних активів. Фондовіддача та 

фондомісткість. Рентабельність використання основних засобів.  

Особливості аналізу використання нематеріальних активів підприємства.  
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Тема 4. Аналіз оборотних активів 

 Завдання та основи аналізу оборотних активів. Стадії руху оборотних 

коштів. Основні методи та інформаційна база аналізу оборотних активів. 

Аналіз стану та структури оборотних активів.  

Аналіз ефективності використання оборотних активів. Методика 

розрахунку віддачі та рентабельності оборотних активів, інтегрального показника 

ефективності використання оборотних активів.  

Визначення потреби підприємства в оборотних активах.   

 

Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 

Характеристика капіталу як об′єкта фінансового аналізу. Економічний зміст 

капіталу підприємства: мета та завдання аналізу. 

Структурний аналіз капіталу на основі бухгалтерського балансу. 

Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що 

характеризують стан використання капіталу підприємства.   

Аналіз власного оборотного капіталу.  

Оцінка ефективності використання капіталу. Показники ефективності та 

інтенсивності використання капіталу. Аналіз оборотності капіталу. Показники 

оборотності капіталу (коефіцієнт оборотності та тривалість одного обороту). 

Шляхи прискорення оборотності, економічний ефект у результаті прискорення 

оборотності. 

          Оцінювання операційного і фінансового левериджу. Аналіз фінансової 

незалежності підприємства. Методика розрахунку показників для оцінки 

ефективності використання позичкового капіталу.  

            

 

Тема 6. Аналіз грошових потоків 

Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності 

підприємства. Основні поняття, що характеризують рух грошових коштів. Роль 

аналізу грошових потоків при визначенні можливостей внутрішнього 

фінансування. 

Інформаційне забезпечення аналізу та методи визначення грошових потоків. 

Прямий і непрямий методи складання звіту про рух грошових коштів. Основні 

канали надходження грошових коштів і платежів за видами діяльності 

підприємства (операційна, інвестиційна, фінансова); джерела інформації при 

використанні прямого методу. Сутність і особливості методики аналізу грошових 

потоків непрямим методом. 

Ефективність використання грошових коштів. Розрахунок чистого 

грошового потоку від різних видів діяльності. Стратегія управління грошовими 

потоками. 

 

Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 

Поняття про платоспроможність і ліквідність, їхні види та завдання 

аналізу. Платоспроможність як здатність підприємства наявними грошовими 

коштами своєчасно здійснювати платежі за своїми строковими зобов'язаннями. 
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Поточна і перспективна платоспроможність. Розгляд ліквідності у двох аспектах: 

як часу, необхідного для продажу активу; як суми, одержаної від продажу 

активу. 

 Аналіз ліквідності балансу. Групування активів за ступенем їх ліквідності 

та пасивів підприємства за терміновістю їх погашення з метою здійснення аналізу 

ліквідності балансу.  

Аналіз показників ліквідності. Методика розрахунку та аналіз коефіцієнта 

абсолютної ліквідності. Методика розрахунку та нормативне значення 

коефіцієнта термінової (швидкої) ліквідності. Методика розрахунку та 

нормативне значення коефіцієнта загальної ліквідності (коефіцієнта покриття). 

Оцінка показників ліквідності. 

Напрями забезпечення платоспроможності підприємства. Методика аналізу 

поточної та перспективної платоспроможності. 

                     

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Завдання та основи аналізу фінансової стійкості підприємства. Сутність 

фінансової стійкості підприємства та її значення для оцінки його фінансового 

стану. Функції фінансової стійкості. 

Оцінка типу фінансової стійкості підприємства. Визначення абсолютних 

показників фінансової стійкості та їх аналіз. Типи фінансової стійкості: абсолютна 

стійкість фінансового стану підприємства; нормальна стійкість фінансового 

стану; нестійкий (передкризовий) фінансовий стан; кризова фінансова стійкість. 

Аналіз фінансової стійкості підприємства на основі часткових (відносних) 

показників. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.  

 Напрями забезпечення фінансової стійкості підприємства. Основні 

чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства. 

          

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

Сутність кредитоспроможності позичальника та підходи до її оцінювання. 

Мета та завдання аналізу. Місце кредитоспроможності в управлінні кредитним 

ризиком банку. 

Методика оцінки кредитоспроможності позичальника. Практика 

вітчизняних банків оцінки кредитоспроможності клієнта. Визначення 

інтегрального показника позичальника за результатами оцінки його фінансового 

стану відповідно до галузевої приналежності. Досвід зарубіжних комерційних 

банків оцінки кредитоспроможності позичальника. 

 

      Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства 

Поняття ділової активності та її місце в оцінці фінансового стану 

підприємства. Мета та завдання аналізу ділової активності підприємства. 

 «Золоте правило розвитку підприємства» як напрям загальної кількісної 

оцінки його ділової активності. 

Аналіз показників ділової активності та оцінка їх динаміки. Послідовність 

аналізу основних показників ділової активності підприємства. Вплив оборотності 
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активів на показники ефективності діяльності підприємства. 

Оцінка тривалості фінансового циклу підприємства. Аналіз стійкості 

економічного зростання підприємства. 

           

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 

 Сутність понять «прибуток» і «рентабельність» та їх значення для оцінки 

результатів діяльності підприємства. 

Показники прибутковості та рентабельності у фінансовому аналізі. Аналіз 

динаміки фінансових результатів підприємства. Оцінка показників 

рентабельності. Факторний аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

           

          Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 

 Сутність і класифікація інвестицій. Зміст і завдання аналізу інвестиційної 

діяльності. 

Аналіз результатів інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз 

ефективності інвестицій. Поняття інвестиційного проекту, його види. Методика 

розрахунку показників ефективності реальних та фінансових інвестицій. 

Методика порівняльного аналізу альтернативних інвестиційних проектів.

 Прогнозування ефективності інвестиційної діяльності підприємства.  

 

 Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 

Зміст та завдання комплексного аналізу фінансового стану підприємства. 

Система показників фінансового аналізу. Основні етапи та напрямки проведення 

фінансового аналізу.  

Поняття та сутність рейтингової оцінки підприємства. 

Метод багатовимірного рейтингового аналізу. 
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