
Повна назва:  Фінансовий аналіз  

Статус: Вибіркова дисципліна.   

Мета: Формування у студентів теоретичних знань і практичних 

навичок з методики проведення фінансового аналізу підприємств. 

Обсяг, методики, і технології викладання дисципліни: Тематичний 

план дисципліни «Фінансовий аналіз» складається з трьох змістових модулів, 

кожен з яких поєднує в собі відносно окремий самостійний блок дисципліни, 

який логічно пов'язує кілька навчальних елементів дисципліни за змістом і 

взаємозв'язками. Методика та технології викладання дисципліни 

передбачають оптимальне поєднання загально дидактичних методів, 

прийомів і засобів навчання. 

Для визначення рівня засвоєння слухачами навчального матеріалу 

використовуються такі форми та методи навчання: лекційні заняття; 

семінарські заняття; самостійна робота, консультації. 

Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 

усього у тому числі 

л п лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

Змістовий модуль 1. Концептуальні засади проведення фінансового аналізу на 

підприємстві 

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового 

аналізу.  

11 2 2   7 

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового 

аналізу. 

11 2 2   7 

Разом за змістовим модулем 1 22 4 4   14 

Змістовний модуль 2. Методика проведення фінансового аналізу за напрямками 

фінансової діяльності підприємства 

Тема 3. Аналіз майна підприємства. 11 2 2   7 

Тема 4. Аналіз оборотних активів. 11 2 2   7 

Тема 5. Аналіз грошових потоків. 13 4 2   7 

Тема 6. Аналіз ліквідності і платоспроможності 

підприємства 

11 2 2   7 

Тема 7. Аналіз фінансової стійкості підприємства 13 4 2   7 

Тема 8. Аналіз кредитоспроможності 11 2 2   7 

Тема 9. Аналіз прибутковості та рентабельності 

підприємства 

13 4 2   7 



Тема 10. Оцінка виробничо-фінансового лівереджу у 

фінансовому аналізі  

11 2 2   7 

Тема 11. Комплексне оцінювання фінансового стану 

підприємства 

13 4 2   7 

Разом за змістовим модулем 2 107 26 18   63 

Змістовний модуль 3. Стратегічний та тактичний фінансовий аналіз 

Тема 12. Короткостроковий прогноз фінансового 

стану підприємства 

17 4 2   11 

Тема 13. Аналіз фінансового стану 

неплатоспроможних підприємств та оцінка 

потенційного банкрутства  

17 4 2   11 

Тема 14. Аналіз фінансового ризику та шляхи його 

зниження 

17 4 2   11 

Разом за змістовим модулем 3 51 12 6   33 

Разом 180 42 28   110 

 

Знання та навички: 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні 

знати: особливості фінансової звітності різних підприємств; види грошових 

надходжень підприємств; техніку фінансових розрахунків; типову фінансову 

документацію; прийоми і методи складання фінансової звітності; склад і 

зміст фінансової звітності підприємств. 

Студенти повинні вміти: аналізувати і контролювати фінансовий стан 

підприємств; визначати джерела формування фінансових ресурсів, показники 

ліквідності, фінансової стійкості, ділової активності, ефективності 

господарювання, читати фінансову звітність підприємства; розраховувати 

потребу у фінансових ресурсах підприємств; виявляти резерви поліпшення 

результатів фінансової діяльності. 

Кількість годин: На вивчення навчальної дисципліни відводиться 180 

годин / 5 кредитів ЄКТС. 

Види робіт: Контроль за рівнем засвоєння матеріалу та знань студентів 

проводиться у таких формах: виконання контрольних робіт по розділах 

дисципліни, підготовка аналітичної роботи з використанням сучасного 

статистичного апарату; виконання самостійних письмових робіт; усні 

відповіді на семінарських заняттях. 

Оцінювання. Оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється 

на основі результатів поточного контролю знань за 100 – бальною шкалою. 



Форма підсумкового контролю успішності навчання передбачає ПМК. 

Результати поточного контролю знань студентів заносяться до відомості 

обліку поточної і підсумкової успішності. 

Викладач: Нетудихата Костянтин Леонтійович – кандидат 

економічних наук, доцент. Стаж педагогічної діяльності – 17 років. Кількість 

виданих наукових праць – більше 50. 

 


