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Предмет навчальної дисципліни 

 Предметом навчальної дисципліни є фінансова діяльність підприємств, скерована 

на виконання прийнятих завдань та відображена в системі показників обліку, звітності та 

інших джерелах інформації. 

Мета навчальної дисципліни 
Метою навчальної дисципліни є 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. 

Основні завдання 

Основні завдання: засвоєння студентами 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. 

 Місце навчальної  дисципліни в навчальному процесі підготовки бакалаврів. 

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» вивчається після вивчення навчальних 

дисциплін «Економіка підприємства», «Статистика», «Фінанси», «Фінанси суб’єктів 

господарювання», «Економічна діагностика»; передує вивченню дисциплін  «Бюджетування 

діяльності суб’єктів господарювання». 

Вимоги до знань і умінь 
а) знати: теоретичні засади, методологію і методику фінансового аналізу з 

урахуванням досягнень науки, практики та міжнародних стандартів в умовах розвиненої 

ринкової економіки; логіку побудови фінансового аналізу, методичні прийоми й способи 

оцінки фінансового стану підприємства; інформаційну базу та методику розрахунку системи 

показників; 

б) уміти:  читати й розуміти зміст фінансової (бухгалтерської) звітності, а також 

відбирати, обробляти і використовувати дані обліку, звітності, інших джерел інформації для 

проведення аналітичних досліджень; чітко формулювати мету і завдання фінансового 

аналізу, витримувати відповідну його етапність; визначати систему показників і необхідні 

для проведення дослідження методи та прийоми аналізу; виявляти динаміку основних 

показників фінансово-господарської діяльності, з′ясовувати закономірності, причини та 

фактори, що спричинили вплив на їх розмір, зміну; за результатами проведеного аналізу 

робити економічно грамотні аналітичні висновки, часткові висновки синтезувати в загальні; 

концентрувати одержану інформацію для прийняття оптимальних управлінських рішень у 

фінансовій сфері. 

Зміст дисципліни за темами 

Тема 1 Значення і теоретичні основи фінансового аналізу. 

Тема 2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.  

Тема 3 Аналіз майна підприємства.  

Тема 4  Аналіз оборотних активів.  

Тема 5 Аналіз джерел формування капіталу підприємства.  

Тема 6 Аналіз грошових потоків.  

Тема 7  Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.  

Тема 8 Аналіз фінансової стійкості підприємства.  

Тема 9 Аналіз кредитоспроможності підприємства.  

Тема 10 Аналіз ділової активності підприємства.  

Тема 11 Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства.  



Тема 12 Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.  

Тема 13 Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. 

 

 Кафедра: фінансів суб’єктів господаювання 

Мова викладання: українська. 

Форми організації навчального процесу: лекції, практичні та семінарські заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік. 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент Ясіновська І.Ф., 

к.е.н., доцент Пасінович І.І. 
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