
Дисципліна Фінансовий аналіз 

Рівень ВО перший (бакалаврський) 

Курс 2 СТН 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Фінансів, банківської справи, страхування та електронних 

платіжних систем 

Вимоги до початку 

вивчення 

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» взаємопов’язана з 

такими навчальними дисциплінами, як: «Економічна теорія», 

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

«Бухгалтерський облік», «Фінанси підприємств» 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 

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» є вибірковою при 

підготовці фахівців за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» освітнього ступеня бакалавр. Дисципліна 

спрямована на засвоєння основних теоретичних положень 

фінансового аналізу, формування навичок проведення 

аналітичного дослідження фінансових результатів діяльності 

підприємств, їх фінансового стану та розробка рекомендацій 

щодо прийняття правильних управлінських рішень. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

- Знання особливостей функціонування та напрямів 

вдосконалення функціонування фінансової системи України.  

- Знання джерел, принципів та методів формування фінансових 

ресурсів суб'єктів господарювання.  

- Знання джерел формування та напрямів використання 

фінансових ресурсів бюджетів різних рівнів, відповідно до 

бюджетної системи України.  

- Знання відмінностей та особливостей здійснення фінансової, 

операційної та інвестиційної діяльності суб'єктів 

господарювання, знання напрямів оптимізації фінансової роботи 

суб’єктів господарювання.  

- Знання процедури встановлення напрямів ділового партнерства 

із суб’єктами фінансового ринку.  

- Знання сутності та специфіки функціонування фінансової, 

бюджетної, податкової політики України.  



- Знання базових складових законодавства, що регулюють 

бюджетний процес в Україні. 

- Здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання 

якісних та кількісних задач з планування, організації, оцінки та 

аналізу фінансової діяльності.  

- Уміння використовувати в роботі необхідні інформаційні 

технології;  

- Уміння володіти методологічними прийомами наукових 

досліджень, застосовувати прикладні методики аналізу 

фінансової діяльності, використовувати сучасні методи 

системного наукового аналізу.  

- Розробляти напрями вдосконалення функціонування фінансової 

системи України.  

- Здійснювати пошук та формування фінансових ресурсів 

суб'єктів господарювання, планувати фінансову діяльність 

підприємств.  

- Здійснювати планування, формування та виконання дохідної та 

видаткової частини місцевих і державного бюджетів, 

контролювати виконання бюджетів різних рівнів бюджетної 

системи України.  

- Здійснювати аналіз фінансової, операційної та інвестиційної 

діяльності суб'єктів господарювання, виявляти напрями 

оптимізації фінансової роботи на підприємствах.  

- Забезпечувати встановлення та підтримання напрямів ділового 

партнерства із суб’єктами фінансового ринку;  

- Розробляти пропозиції щодо формування і вдосконалення 

фінансової, бюджетної, податкової політики держави з 

урахуванням необхідності ефективного використання 

фінансових ресурсів;  

- Організовувати роботу з формування та використання коштів 

державного боргу, оптимізувати його склад та структуру.  

- Формувати фінансові звіти на основі використання облікової 

інформації на етапі обґрунтування управлінських рішень щодо 

моделювання параметрів прогнозних результатів діяльності 

суб’єктів господарювання  

- Уміння враховувати вплив факторів зовнішнього середовища 

підприємства прямої та непрямої дії на результативність 

виробничо - господарської діяльності підприємства (установи, 

організації);  

- Уміння професійно працювати із сучасною комп’ютерною 

технікою;  

- Навички спілкування, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською мовою та принаймні однією із 

поширених європейських мов. 

 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі освіти мають 

здобути компетентності:  

- Здатність самостійного проведення досліджень на відповідному 

рівні. 

- Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

- Розуміння та здатність до критичного осмислення 

концептуальних основ економічної теорії, які стосуються 



фінансів, банківської справи та страхування й узагальнюють 

засади й закономірності функціонування та розвитку фінансових 

систем.  

- Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 

сучасного стану і тенденцій розвитку фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування).  

- Здатність використовувати теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших наук для діагностики стану 

фінансових систем. 

- Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

- Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

фінансів, банківської справи та страхування та брати 

відповідальність за них  

- Здатність оцінювати показники формування і виконання 

бюджетів, діагностування тенденцій розвитку бюджетної 

системи 

- Здатність надавати банківські, страхові, брокерські та інші 

фінансові послуги, включаючи організацію обслуговування 

клієнтів в процесі споживання фінансових послуг. 

1 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 розв’язання задач (таблиці, 

схеми), інтерактивні елементи, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 


