
Фінансовий аналіз 
 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та 

практичних навичок із методики проведення фінансового аналізу діяльності підпри-

ємств.   

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних засад і мето-

дології фінансового аналізу; набуття вмінь і навичок аналізу майна, оборотних акти-

вів та джерел формування капіталу, грошових потоків, ліквідності та платоспромож-

ності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, фінансових ре-

зультатів і рентабельності підприємств; виявлення резервів поліпшення фінансового 

стану суб’єктів господарювання. 

Компетентності:  

Загальні:  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

Фахові (спеціальні): 

Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому 

числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування).  

Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішен-

ня фінансових задач, використовувати теоретичний та методичний інструментарій 

фінансової, економічної, математичної, статистичної та інших наук для діагностики 

стану фінансових систем. 

Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, інтерпретувати та вико-

ристовувати фінансову та пов’язану з нею інформацію облікового характеру у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

Здатність визначати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні 

рішення.  

Програмні результати навчання: 

1. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господа-

рювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страху-

вання). 

2. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію. 

3. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отри-

мання економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 

розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

4. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінан-

сових процесів. 

5. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення 

ключових характеристик фінансових систем, а також особливостей поведінки їх 

суб’єктів. 

6. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 



7. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу.  

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.  

Тема 3. Аналіз майна підприємств.  

Тема 4. Аналіз оборотних активів.  

Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств.  

Тема 6. Аналіз грошових потоків.  

Тема 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємств.  

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств.  

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємств.  

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств.  

Тема 11. Аналіз фінансових результатів і рентабельності підприємств.  

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств.  

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств.  

Трудомісткість: 

Загальна кількість годин 105 год 

Кількість кредитів 3,5 

Форма семестрового контролю екзамен 

 

 

 

Голова науково-методичної ради 

спеціальності Фінанси, банківська 

справа та страхування, к.е.н., доцент    Ольга ДОРОШЕНКО 

 

Завідувач кафедри економічної 

теорії та економічних досліджень, 

к.е.н., доцент       Алла РУДИЧ 

 


