
 

Дисципліна Фінансовий аналіз 

Рівень ВО Перший (бакалаврський) 

 

Мова викладання  Українська 

Вимоги до початку 

вивчення 

 

Ефективність засвоєння змісту дисципліни «Фінансовий аналіз» 

значно підвищиться, якщо здобувач вищої освіти попередньо 

опанував матеріал таких дисциплін, як: «Економічна теорія», 

«Економіка підприємства», «Фінанси», «Податкова система», 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий ринок»,  «Фінанси, гроші і 

кредит» та інші. 
Що буде вивчатися 

 

Значення і теоретичні засади фінансового аналізу. Інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу. Аналіз майна підприємства. 

Аналіз оборотних активів. Аналіз джерел формування капіталу 

підприємства. Аналіз грошових потоків. Аналіз ліквідності і 

платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості 

підприємства. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Аналіз 

ділової активності підприємства. Аналіз фінансових результатів і 

рентабельності підприємства. Аналіз інвестиційної активності 

підприємства. Комплексне оцінювання фінансового стану 

підприємств. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 

Основні завдання вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» 

полягають в тому, що майбутні фахівці отримають знання з питань: 

загальної оцінки фінансового стану господарюючого суб'єкта, 

аналізу фінансової стійкості, платоспроможності та ліквідності, 

грошових потоків, прибутковості та рентабельності підприємства, 

кредитоспроможності, інвестиційної діяльності підприємства, 

комплексної оцінки ефективності господарської діяльності 

підприємства та впливу окремих факторів її рівень, а також 

використовувати одержані результати з метою пошуків резервів 

поліпшення фінансової та інвестиційної діяльності підприємства. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення таких 

програмних результатів навчання:  

1. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління. 

2. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту суб’єктів господарювання. 

3. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

4. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень. 

5. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного 

забезпечення системи контролю використання ресурсного 

потенціалу суб’єктів господарювання та органів державного сектору 

з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

6. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 



інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою 

їх оптимізації. 

7. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

8. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями / 

компетентності 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК2. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій.  

ЗК3. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

ЗК5. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних 

груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності). 

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

спеціальні 

СК1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію 

для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління підприємством в цілях підвищення ефективності, 

результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 

СК2. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

СК3. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації.  

СК4. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики 

та впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства. 

СК5. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні посібники, 

електронні підручники і посібники, методичні вказівки 

(рекомендації) до проведення практичних (семінарських) занять та 

самостійної роботи студентів, довідниково-інформаційні дані для 

розвязання задач (таблиці, схеми), інтерактивні елементи, онлайн 

консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні / практичні / семінарські / лабораторні / самостійна робота  

Семестровий 

контроль 

Іспит 



 


