




Анотація

Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків об’єктивно сприяли
розвитку  такого  важливого  напрямку  аналітичної  роботи,  як  фінансовий  аналіз.  Саме
розвиток ринкових відносин підвищує відповідальність і самостійність підприємств та інших
суб’єктів ринку в підготовці та прийнятті управлінських рішень. Ефективність цих рішень
багато в чому залежить від об’єктивності та всебічності оцінювання існуючого фінансового
стану  підприємства.  У  зв’язку  з  цим  аналітична  підготовка  майбутніх  бакалаврів,
спеціалістів  та  магістрів  з  економіки  будь-якого  фахового  спрямування  займає  особливе
місце у системі економічної освіти. Володіння прийомами і методами фінансового аналізу
створює  для  фахівців  підґрунтя  для  розвитку  їх  економічного  мислення,  набуття  ними
навиків  сприймати  економічні  процеси,  що  відбуваються  на  підприємстві  у  всій
багатогранності і взаємозумовленості.

Важливою  складовою  підготовки  висококваліфікованих  фахівців  з  фінансів,
банківської справи та страхування є вивчення дисципліни "Фінансовий аналіз". Фінансовий
аналіз  –  одна  з  найважливіших  дисциплін  у  системі  підготовки  фахівців  з  фінансів,
банківської  справи  та  страхування,  що  і  обумовлює  її  актуальність  при  формуванні
компетентностей даної освітньої програми. 

Дисципліна «Фінансовий аналіз» перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими
дисциплінами,  такими  як  економічний  аналіз,  статистика,  економіка  підприємства,
бухгалтерський облік, фінанси підприємств, аудит, фінансовий менеджмент, інформатика та
комп’ютерна техніка тощо.

Ключові слова: 
Фінансова  звітність,  платоспроможність,  ліквідність,  фінансова  стійкість,  автономія,

комплексне оцінювання, фінансове планування, експрес-аналіз.

Summary

The  formation  of  a  market  economy  in  Ukraine,  the  emergence  of  financial  markets
objectively contributed to the development of such an important area of analytical work as financial
analysis.  It  is  the  development  of  market  relations  that  increases  the  responsibility  and
independence  of  enterprises  and  other  market  participants  in  the  preparation  and  adoption  of
management decisions. The effectiveness of these decisions largely depends on the objectivity and
comprehensiveness of the assessment of the existing financial condition of the enterprise. At the
connection with the cymbals, there is an analogical training of potential bachelors, specialties and
masters of economics, be it a phased direct borrowing in a special place in the system of economical
education. Possession  of  techniques  and  methods  of  financial  analysis  creates  a  basis  for
professionals to develop their economic thinking, the acquisition of skills to perceive the economic
processes taking place in the enterprise in all its diversity and interdependence.

An important component of the training of highly qualified specialists in finance, banking and
insurance is the study of the discipline "Financial Analysis". Financial analysis is one of the most
important disciplines in the system of training specialists in finance, banking and insurance, which
determines its relevance in the formation of competencies of this educational program.

The  discipline  "Financial  Analysis"  is  closely  interconnected  and  interacts  with  other
disciplines,  such  as  economic  analysis,  statistics,  business  economics,  accounting,  corporate
finance, audit, financial management, computer science and computer technology, and more.

Key  words: Financial  reporting,  solvency,  liquidity,  financial  stability,  autonomy,
comprehensive evaluation, financial planning, rapid analysis.
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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Галузь знань, напрям
підготовки, освітній ступінь

Характеристика навчальної
дисципліни

денна форма навчання

Кількість кредитів – 5/3

Галузь знань
07 Управління та
адміністрування

Нормативна
Спеціальність 072

Фінанси, банківська справа
та страхування

Індивідуальне науково-
дослідне завдання-
 мультипрезентація
одного з напрямів

фінансового аналізу

Ступінь
бакалавра

Рік підготовки:

2ск,4-й

Семестр:

7-й,8-й
Самостійна робота – 160

год.
Лекції – 20/10 год.

Тижневих годин для
денної форми навчання:

аудиторних – 4 год.;
самостійної роботи

студента – 6 год.

Практичні – 30/20 год.

Самостійна робота – 100/60 год.

Вид контролю:
іспит

Мова викладання – українська

Електронна  адреса  дистанційного  курсу  на  платформі  Moodle –
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=80

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і  індивідуальної

роботи становить для денної форми навчання – 240 год.: 80 год. – аудиторні заняття, 160 год.
– самостійна робота (33% / 67%).
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Опис навчальної дисципліни 

Найменування
показників 

Галузь знань, 

освітній ступінь
Характеристика навчальної

дисципліни

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5/3 07 Управління та
адміністрування

Нормативна

Спеціальність: 072 Фінанси,
банківська справа та

страхування

Рік підготовки:

4з
Індивідуальне науково-
дослідне завдання: 
мультипрезентація 
одного з напрямів 
фінансового аналізу

Семестр

Загальна кількість годин 
– 240

7,8-й

Лекції
Ступінь:

бакалавр
8/6год.

Практичні, семінарські

8/6 год.

Самостійна робота

134/78год.

Вид контролю:

Іспит
Мова викладання – українська.

Електронна  адреса  дистанційного  курсу  на  платформі  Moodle –
http://moodle.mdu.edu.ua/course/view.php?id=80

Примітка.
Співвідношення  кількості  годин  аудиторних  занять  до  самостійної  і  індивідуальної

роботи становить:для денної форми навчання 240 годин: 28 год. - аудиторні заняття, 212 год.
– самостійна робота.

для денної форми навчання – 10% / 90%.

3



2. Мета, завдання навчальної дисципліни та очікувані результати

Мета курсу: формування системи теоретичних знань з основ і методології фінансового
аналізу підприємства; набуття практичних вмінь і навичок фінансового аналізу, виявлення
резервів  підвищення  ефективності  фінансово-господарської  діяльності,  покращення  і
зміцнення фінансового стану підприємства.

Завдання курсу:
- озброїти студентів знаннями з теорії та практики фінансового аналізу;
- навчити  студентів  розуміти  суть  економічних  явищ,  процесів  та  їх  взаємозв’язок і

взаємозалежність;
- допомогти  студентам  оволодіти  теоретико-методологічними  основами  здійснення

фінансового аналізу, розкрити його сутність і організацію, методи, прийоми та показники;
- навчити  систематизувати  і  моделювати,  визначити  вплив  чинників,  оцінювати

результати фінансово-господарської діяльності;
-  виявляти  резерви  підвищення  ефективності  фінансово-господарської  діяльності  та

набути навичок проведення фінансового аналізу з метою забезпечення менеджерів різного
рівня необхідною управлінською інформацією.

Передумови для вивчення дисципліни:
Фінанси  підприємств,  Гроші  та  кредит,  Статистика,  Економічна  інформатика,
Бухгалтерський облік

Навчальна дисципліна складається з 8-х кредитів.
Програмні результати навчання:

ПР04. Знати  механізм  функціонування  державних  фінансів,  у  т.ч.  бюджетної  та
податкової  систем,  фінансів  суб’єктів  господарювання,  фінансів  домогосподарств,
фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05.  Володіти  методичним  інструментарієм  діагностики  стану  фінансових  систем
(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання,
фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР09. Формувати  і  аналізувати  фінансову  звітність  та  правильно  інтерпретувати
отриману інформацію. 

ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання
економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати
показники, що характеризують стан фінансових систем.

ПР13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження фінансових
процесів. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових
знань. 
У результаті вивчення курсу студент оволодіває такими компетентностями: 

І. Загальні компетентності (ЗК):
ЗК05. Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій.
ЗК06. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
ЗК07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
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ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
ЗК09. Здатність бути критичним і самокритичним. 
ЗК10. Здатність працювати у команді. 

ІІ. Спеціальні  (фахові, предметні) компетентності (СК):
СК03. 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). 

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для вирішення
фінансових задач. 

СК06. Здатність  застосовувати  сучасне  інформаційне  та  програмне  забезпечення  для
отримання та обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та
страхування. 

СК10. Здатність  визначати,  обґрунтовувати  та  брати  відповідальність  за  професійні
рішення. 

СК11. Здатність  підтримувати  належний  рівень  знань  та  постійно  підвищувати  свою
професійну підготовку.

ІІІ. Інтегральна компетентність (ІНК):
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в ході

професійної діяльності у галузі фінансів,  банківської справи та страхування або у процесі
навчання,  що  передбачає  застосування  окремих  методів  і  положень  фінансової  науки  та
характеризуються  невизначеністю  умов  і  необхідністю  врахування  комплексу  вимог
здійснення професійної та навчальної діяльності.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни:
Тема 1. Значення і теоретичні засади 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 підприємств
Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств
Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства
Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств
Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства
Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств
Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Програма навчальної дисципліни
Кредит1. Науково-методологічні  засади фінансового аналізу

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу
Сутність  і  значення  фінансового  аналізу:  його  основні  цілі,  завдання,  особливості.

Методологічні  принципи  і  логіка  аналітичної роботи  фінансової  сфери  підприємства.
Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.

Види фінансового аналізу.  Класифікація економічних показників, що використовуються у
фінансовому  аналізі.  Класифікація  методів  аналізу:  формалізовані  і  неформалізовані  методи
аналізу. Сучасна  методика  оцінювання  фінансових  звітів:  горизонтальний,  вертикальний,
порівняльний, факторний методи фінансового аналізу, метод відносних показників.

Порівняння  в  аналізі  фінансово-господарської  діяльності  підприємства. Моделювання  та
аналіз факторних систем фінансових показників.
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Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу
Фінансова  звітність  як  інформаційна  база  фінансового  аналізу  підприємства.  Мета

фінансової  звітності.  Основні  вимоги,  що висуваються до складання фінансової  звітності.
Види взаємозв’язку фінансової звітності.

Зміст,  структура,  призначення  основних  форм  фінансової  звітності.  Склад  і  структура
бухгалтерського балансу, його значення для фінансового аналізу.

Зміст та методологія здійснення експрес-аналізу фінансового стану підприємства.
Методи  фінансово-аналітичного  оцінювання  балансу  підприємства.  Аналіз  валюти

балансу.
Специфіка інформаційного забезпечення фінансового аналізу в окремих галузях, сферах

діяльності та на підприємствах різних форм власності.
Показники  статистичної  звітності  та  управлінського  бухгалтерського  обліку,  які

використовуються у фінансовому аналізі.
Роль та місце вибіркових обстежень і  експертних оцінок у поглибленому фінансовому

аналізі.
Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства

Тема 3. Аналіз майна підприємства
Економічна  сутність  і  структура  майна  підприємства.  Методи  аналізу  майна

підприємства. Порівняльний аналіз динаміки складу і структури активів підприємства.
Завдання, основні напрямки та інформаційне забезпечення аналізу необоротних активів.

Аналіз наявності та стану основних фондів і нематеріальних активів.  Аналіз ефективності
використання  нематеріальних  активів  та  основних  фондів.  Оцінка  впливу  ефективності
використання  нематеріальних  активів  на  фінансові  результати  діяльності  підприємства.
Факторний  аналіз  фондовіддачі.  Аналіз  резервів  збільшення  випуску  продукції  та
фондовіддачі.

Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 
Тема 4. Аналіз оборотних активів

Зміст,  завдання  та  основні  напрямки аналізу  оборотних  активів.  Аналіз  забезпеченості
підприємства  оборотними  коштами.  Оцінка  залежності  ризику  втрати  ліквідності  й
ефективності  від  величини  поточних  активів.  Аналіз  джерел  формування,  структури  та
розміщення оборотного капіталу.

Сутність,  цілі,  основні  завдання  та  напрямки  аналізу  виробничих  запасів.  Аналіз
забезпеченості  підприємства  виробничими  запасами.  Аналіз  оборотності  товарно-
матеріальних цінностей.

Основні завдання та методологія здійснення аналізу дебіторської заборгованості. Аналіз
дебіторської  заборгованості  за  строками  виникнення  і  погашення.  Аналіз  оборотності
дебіторської  заборгованості.  Аналіз  ефективності  використання оборотного капіталу.  Кла-
сифікація факторів, що впливають на швидкість оборотності.

Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємства

Завдання та методологія здійснення аналізу джерел фінансування. Аналіз динаміки складу
і структури джерел фінансових ресурсів. Фактори, що впливають на співвідношення власних
і  залучених  коштів.  Оцінка  ефективності  управління  структурою  капіталу  на  основі
фінансового левериджу.

Аналіз вартості капіталу.  Ціна основних джерел фінансування діяльності  підприємства.
Методичний  інструментарій  оцінки  вартості  окремих  елементів  власного  і  залученого
капіталу. Оцінка середньозваженої та граничної вартості капіталу.

Оцінка  ефективності  використання  власного  і  залученого  капіталу.  Ефект  фінансового
важеля.  Оцінка  впливу  структури  активів  і  пасивів  на  рентабельність  власного  капіталу.
Аналіз ефективності кредитних відносин підприємства з комерційними банками.

Аналіз  складу,  структури,  оборотності  кредиторської  заборгованості.  Оцінка  вартості
внутрішньої кредиторської заборгованості.
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Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами

Тема 6. Аналіз грошових потоків
Економічна  сутність,  цілі  та  значення  фінансового  аналізу  в  процесі  управління

грошовими активами. Техніка та порядок попереднього аналізу грошових коштів.
Класифікація  вхідних  та  вихідних  грошових  потоків  у  господарській,  фінансовій  та

інвестиційній діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових
коштів:  способи  здійснення,  їх  переваги  і  недоліки.  Основні  причини  невідповідності
величин грошових потоків сумі отриманого прибутку.

Оцінка стратегії  управління грошовими потоками:  зміст та послідовність її  здійснення.
Сутність та основні етапи перспективного аналізу грошових потоків. Аналіз забезпеченості
підприємства грошовими коштами: моделі Баумоля і Міллера – Орра.

Кредит 5. Методичне забезпечення діагностики фінансового стану підприємств

Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств
Сутність  ліквідності  і  платоспроможності  та їх значення при оцінці  фінансового стану

підприємства.
Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства; основні стадії її оцінки:

      оцінка свободи в розпорядженні активами;
      оцінка  можливості  швидкої  втрати  цінностей  унаслідок  їх  морального  або

фізичного псування;
      оцінка доступності активів для поточного розпорядження;
      оцінка наявності умовних зобов’язань.

Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості погашення.
Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів із різним ступенем ліквідності.
Зіставлення елементів активів із відповідними елементами пасиву – основний спосіб оцінки
ліквідності підприємства.

Система  показників  ліквідності:  методика  їх  розрахунку,  економічна  інтерпретація.
Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.

Власний  оборотний  капітал  –  абсолютний  показник  ліквідності  і  платоспроможності;
основні етапи його аналізу.

Зміст та основі напрямки здійснення аналізу платоспроможності підприємства:
оцінка якісного складу оборотних активів і поточних пасивів;
оцінка  швидкості  обороту  поточних  активів  і  її  відповідність  швидкості  обороту

поточних пасивів;
оцінка облікової політики статей активів і пасивів.

Система  критеріїв  оцінювання  платоспроможності підприємства. Показники  низької
платоспроможності, можливості її відновлення (втрати).

Умови визнання підприємства неплатоспроможним.

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємств
Сутність  фінансової  стійкості  та  стабільності  підприємства.  Основні  фактори,  що

впливають  на  стійкість  фінансового  стану  підприємства.  Заходи  зміцнення  фінансової
стійкості  підприємства.  Вплив  структури  активів  і  пасивів  на  характеристику  фінансової
стійкості підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних
активів на стійкість фінансового стану підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості з
позиції:

а)  структури джерел коштів;
б)  витрат, пов’язаних з обслуговуванням зовнішніх джерел.
Відносні  показники  фінансової  стійкості:  методика  їх  розрахунку,  економічна

інтерпретація.  Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства.
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Аналіз  абсолютних  показників  фінансової  стійкості.  Типи  фінансової  стійкості.  Оцінка
запасу фінансової стійкості підприємства.

Кредит 6. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності підприємства
Сутність  кредитоспроможності  та  необхідність  її  оцінювання.  Законодавчо-правове

забезпечення.  Методика  оцінки  кредитоспроможності  позичальника  –  юридичної  особи.
Оцінка  кредитних  можливостей  підприємства.  Порівняльний  аналіз  умов  надання  та
отримання кредиту. Зарубіжний досвід використання комплексних моделей.

Кредит 7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства.

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств
Оцінка ринкової  позиції  підприємства:  аналіз  внутрішнього і  зовнішнього середовища.

Схема комплексного аналізу ефективності господарської діяльності.
Аналіз  виробництва  і  реалізації  продукції.  Аналіз  можливостей  використання  резервів

зростання обсягів виробництва продукції.
Аналіз собівартості продукції. Аналіз загальних факторів зміни собівартості за статтями.

Аналіз собівартості одиниці продукції.  Аналіз динаміки показників собівартості продукції.
Аналіз резервів зниження собівартості.

Основні фактори розвитку підприємства, кількісна оцінка їх впливу. Коефіцієнт стійкості
економічного зростання підприємства.

Оцінка економічної динаміки суб’єкта господарювання.

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства
Вертикальний  та  горизонтальний  аналізи  формування  фінансових  результатів

підприємства. Значення та завдання аналізу.
Аналіз  рівня,  динаміки  та  структури  фінансових  результатів  діяльності  підприємства.

Оцінка якості прибутку.
Факторний  аналіз  прибутку  від  операційної  діяльності.  Система  «директ-костінг»  як

теоретична  база  аналізу  витрат  і  оптимізації  прибутку.  Граничний  аналіз  та  оптимізація
витрат, обсягу реалізації і прибутку. Аналіз умов беззбитковості підприємства.

Зміст, завдання та інформаційна база аналізу розподілу та використання прибутку. Аналіз
формування чистого прибутку. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан
підприємства.

Факторний аналіз показників рентабельності.
Аналіз збільшення суми прибутку та рентабельності.

Кредит 8. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства
Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

Інвестиції,  їх  класифікація,  види,  взаємозв’язок.  Аналітичний  метод  розрахунку
рентабельності інвестицій.

Поняття інвестиційного проекту та етапи його здійснення.  Основні завдання та методи
оцінки інвестиційних проектів.  Факторний аналіз  структури довгострокових інвестицій та
джерел їх фінансування.

Аналіз  альтернативних  проектів.  Аналіз  інвестиційних  проектів  в  умовах  інфляції  і
ризику.

Методика здійснення аналізу інвестиційної чутливості проекту. Ранжування конкуруючих
інвестиційних  проектів.  Оптимізація  розподілу  інвестицій  по  декількох  проектах.  Оцінка
інвестицій в інноваційну діяльність підприємства.

Аналіз факторів, які впливають на формування потреби в додаткових капіталовкладеннях.
Оцінка  показників:  відносної  забезпеченості  підприємства  основними  фондами,
інвестиційної активності, інноваційної відповідності.
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Аналіз інвестицій в облігації та акції.
Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

Значення та необхідність комплексної оцінки фінансового стану підприємства.
Методи узагальнюючої  оцінки фінансового стану підприємства.  Методика комплексної

оцінки ефективності господарської діяльності.
Узагальнюючі критерії оцінки кредитоспроможності підприємств.
Інтегральна  оцінка  інвестиційної  привабливості  підприємств.  Нефінансові  показники

регулятивності та соціальної значущості діяльності підприємств.
Методи рейтингової оцінки фінансового стану підприємства.

9



3. Структура навчальної дисципліни
Денна форма навчання

Назви  теми Кількість годин 

усього у тому числі

л П с.р.

Кредит 1. Науково-методологічні засади фінансового аналізу
1.Значення і теоретичні 
засади  фінансового аналізу 16 2 2 12
2. Інформаційне 
забезпечення фінансового
аналізу

16 2 4 10

Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
1.  Аналіз  майна
підприємства 20 4 4 12
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
1.  Аналіз  оборотних
активів 20 2 4 14
2. Аналіз  джерел
формування  капіталу
підприємств

20 2 4 14

Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
1.  Аналіз  грошових
потоків 20 4 4 12

Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
1.  Аналіз  ліквідності  і
платоспроможності
підприємств

20 2 4 14

2.  Аналіз  фінансової
стійкості підприємств 18 2 4 12
Всього за 1 семестр

150 20 30 100

Кредит 6. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
1. Аналіз
кредитоспроможності
підприємств

18 2 4 12

Кредит 7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства
1. Аналіз  ділової
активності підприємств 18 2 4 12

2. Аналіз прибутковості та 
рентабельності 
підприємств

18 2 4 12

Кредит 8. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства

1. Аналіз інвестиційної 18 2 4 12
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активності підприємств
2. Комплексне оцінювання
фінансового  стану
підприємств

18 2 4 12

Всього за 2 семестр
90 10 20 60

Усього годин 240 30 50 160

Заочна форма навчання

Назви  теми Кількість годин 

Усього у тому числі

л П с.р.

Кредит 1. Науково-методологічні засади фінансового аналізу
1.Значення і теоретичні 
засади  фінансового аналізу 16 - - 16
2. Інформаційне 
забезпечення фінансового
аналізу

20 2 - 18

Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
1.  Аналіз  майна
підприємства 20 2 2 16
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
1.  Аналіз  оборотних
активів 20 - 2 18
2. Аналіз  джерел
формування  капіталу
підприємств

20 - - 18

Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
1.  Аналіз  грошових
потоків 20 2 2 18

Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
1.  Аналіз  ліквідності  і
платоспроможності
підприємств

20 2 - 18

2.  Аналіз  фінансової
стійкості підприємств 14 - 2 12
Всього за 1 семестр

150 8 8 134
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Кредит 6. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
1. Аналіз
кредитоспроможності
підприємств

18 2 2 14

Кредит 7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства.
1. Аналіз  ділової
активності підприємств 18 2 - 16

2. Аналіз прибутковості та 
рентабельності 
підприємств

18 - 2 16

Кредит 8. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства

1. Аналіз інвестиційної 
активності підприємств

18 - 2 16

2. Комплексне оцінювання
фінансового  стану
підприємств

18 2 - 16

Всього за 2 семестр
90 6 6 78

Усього годин 240 14 16 212

4. Теми лекційних занять 
Денна форма навчання

№ Назва теми Кількість годин
Кредит 1. Науково-методологічні засади фінансового аналізу
1 Тема 1.Значення і теоретичні засади  фінансового аналізу 2
2 Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 2
Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
3 Тема 3. Аналіз майна підприємства 4
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
4 Тема 4. Аналіз оборотних активів 2
5 Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств 2

Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
6 Тема 6. Аналіз грошових потоків 4
Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
7 Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств 2
8 Тема 8.  Аналіз фінансової стійкості підприємств 2

Всього за 1 семестр 20
Кредит 6. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
9 Тема 9.Аналіз кредитоспроможності підприємств 2
Кредит 7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства
10 Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств 2
11

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств
2

Кредит 8. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства
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12
Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств

2

13
Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

2

Всього за 2 семестр
10

Разом 30
Заочна форма навчання

№ Назва теми Кількість годин
Кредит 1. Науково-методологічні засади фінансового аналізу
1 Тема 1.Значення і теоретичні засади  фінансового аналізу -
2 Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 2
Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
3 Тема 3. Аналіз майна підприємства 2
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
4 Тема 4. Аналіз оборотних активів -
5 Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств -

Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
6 Тема 6. Аналіз грошових потоків 2
Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
7 Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств 2
8 Тема 8.  Аналіз фінансової стійкості підприємств -

Всього за 1 семестр 8
Кредит 6. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
9 Тема 9.Аналіз кредитоспроможності підприємств 2
Кредит 7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства
10 Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств 2
11

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств
-

Кредит 8. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства
12

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств
-

13
Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

2

Всього за 2 семестр
6

Разом 14

5. Теми практичних занять
Денна форма навчання

№ Назва теми Кількість годин
Кредит 1. Науково-методологічні засади фінансового аналізу
1 Тема 1.Значення і теоретичні засади  фінансового аналізу 2
2 Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 4
Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
3 Тема 3. Аналіз майна підприємства 4
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
4 Тема 4. Аналіз оборотних активів 4
5 Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств 4

Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
6 Тема 6. Аналіз грошових потоків 4
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Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
7 Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств 4
8 Тема 8.  Аналіз фінансової стійкості підприємств 4

Всього за 1 семестр 30
Кредит 6. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
9 Тема 9.Аналіз кредитоспроможності підприємств 4
Кредит 7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства
10 Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств 4
11 Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств 4
Кредит 8. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства
12 Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств 4
13 Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств 4

Всього за 2 семестр
20

Разом 50

Заочна форма навчання
№ Назва теми Кількість годин
Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
1 Тема 3. Аналіз майна підприємства 2
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
2 Тема 4. Аналіз оборотних активів 2

Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
3 Тема 6. Аналіз грошових потоків 2
Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
4 Тема 8.  Аналіз фінансової стійкості підприємств 2

Всього за 1 семестр 8
Кредит 7. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
5 Тема 9.Аналіз кредитоспроможності підприємств 2
Кредит 8. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства
6 Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств 2
Кредит 9. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства
7 Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств 2

Всього за 2 семестр
6

Разом 14

6. Теми лабораторних занять
Не передбачено навчальним планом

7. Завдання для самостійної роботи
Денна форма навчання

№ Назва теми Кількість годин
Кредит 1. Науково-методологічні засади фінансового аналізу
1 Тема 1.Значення і теоретичні засади  фінансового аналізу 12
2 Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 10
Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
3 Тема 3. Аналіз майна підприємства 12
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
4 Тема 4. Аналіз оборотних активів 14
5 Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств 14
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Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
6 Тема 6. Аналіз грошових потоків 12
Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
7 Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств 14
8 Тема 8.  Аналіз фінансової стійкості підприємств 12

Всього за 1 семестр 100
Кредит 6. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
10 Тема 9.Аналіз кредитоспроможності підприємств 12
Кредит 7. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства
11 Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств 12
12

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств
12

Кредит 8. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства
13

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств
12

14
Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств

12

Всього за 2 семестр
60

Разом 160
Заочна форма навчання

№ Назва теми Кількість годин
Кредит 1. Науково-методологічні засади фінансового аналізу
1 Тема 1.Значення і теоретичні засади  фінансового аналізу 16
2 Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 18
Кредит 2. Методичні основи діагностики фінансового стану підприємства
3 Тема 3. Аналіз майна підприємства 16
Кредит 3. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
4 Тема 4. Аналіз оборотних активів 18
5 Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств 18

Кредит 4. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами
6 Тема 6. Аналіз грошових потоків 18
Кредит 5. Методичне забезпечення  діагностики фінансового стану  підприємств
7 Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств 18
8 Тема 8.  Аналіз фінансової стійкості підприємств 12

Всього за 1 семестр 134
Кредит 7. Методичні основи оцінки кредитоспроможності позичальника
10 Тема 9.Аналіз кредитоспроможності підприємств 16
Кредит 8. Аналіз ділової та ринкової активності підприємства
11 Тема 10. Аналіз ділової активності підприємств 16
12

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств
16

Кредит 9. Методики узагальнюючої оцінки фінансового стану підприємства
13

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств
16

Кредит 10. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства
14

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств
16

Всього за 2 семестр
78

Разом 212
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8. Індивідуальне науково-дослідне завдання
Індивідуальне науково-дослідне завдання складається з двох напрямів : 
І – підготовка та захист контрольної роботи (для студентів ЗФН);
ІІ  –  підготовка  доповіді  з  проведенням  з  банківської  діяльності  за  індивідуальною

звітністю комерційного банку (для студентів ДФН).
Індивідуальне  науково-дослідне завдання виконують студенти самостійно під

керівництвом викладача. Завдання виконується окремо кожним студентом за його вибором.
За результатами виконання індивідуального завдання студенти здобувають практичні

навички:
здатність  використовувати  фундаментальні  закономірності  розвитку  фінансів,

банківської  справи  та  страхування  у  поєднанні  з  дослідницькими  і  управлінськими
інструментами для здійснення професійної та наукової діяльності. 

здатність оцінювати дієвість наукового, аналітичного і методичного інструментарію для
обґрунтування управлінських рішень у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

здатність  застосовувати  інноваційні  підходи  в  сфері  фінансів,  банківської  справи  та
страхування. 

Загальні вимоги до виконання індивідуального завдання:
1) робота виконується за заданою тематикою;
2) є самостійною роботою студента;
3) при розрахунках використовується звітність реально функціонуючих підприємств.

.
9. Форми роботи та критерії оцінювання

Рейтинговий контроль знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою: 
Шкала оцінювання: національна та ECTS

ОЦІНКА
ЄКТС

СУМА
БАЛІВ

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

екзамен залік
A 90-100 5 (відмінно) 5/відм./зараховано
B 80-89

4 (добре) 4/добре/ зараховано
C 65-79
D 55-64

3 (задовільно) 
3/задов./ зараховано

 E 50-54
FX 35-49 2 (незадовільно) Не зараховано

Комплексна діагностика знань, умінь і навичок студентів із дисципліни здійснюється на
основі  результатів  проведення  поточного  й  підсумкового  контролю  знань  (КР).  Поточне
оцінювання  (індивідуальне,  групове  і  фронтальне  опитування,  самостійна  робота,
самоконтроль).  Завданням  поточного  контролю  є  систематична  перевірка  розуміння  та
засвоєння  програмового  матеріалу,  виконання  практичних,  лабораторних  робіт,  уміння
самостійно  опрацьовувати  тексти,  складання  конспекту  рекомендованої  літератури,
написання і захист реферату, здатності публічно чи письмово представляти певний матеріал.

Завданням підсумкового контролю (КР, залік) є перевірка глибини засвоєння студентом
програмового матеріалу кредиту.

Критерії оцінювання відповідей на практичних заняттях:
Студенту виставляється  відмінно якщо він глибоко засвоїв основні поняття, повністю

опрацював рекомендовану літературу і вільно використовує отриману з них та з суміжних
навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без помилок виконує
навчальні  завдання,  самостійно  і  критично  вміє  аналізувати  явища  і  процеси,  що
відбуваються у банківській сфері та робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту  виставляється  дуже  добре якщо  він  засвоїв  основні  поняття,  суть  аналізу
банківської  діяльності,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  в  основному  опрацював
рекомендовану  літературу  і  без  значних  труднощів  використовує  отриману  з  них  та  з
суміжних навчальних дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих
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помилок виконує інші навчальні завдання, самостійно вміє аналізувати явища і процеси, що
відбуваються у банківській сфері, та в основному робить правильні узагальнення та висновки;

Студенту виставляється добре якщо він засвоїв основні поняття, суть аналізу банківської
діяльності, основні етапи та особливості їх розвитку, в основному опрацював рекомендовану
літературу і без значних труднощів використовує отриману з них та з суміжних навчальних
дисциплін інформацію у відповідях на поставлені питання, без суттєвих помилок виконує інші
навчальні завдання, самостійно, але з навідними питаннями вміє аналізувати явища і процеси,
що  відбуваються  у  банківській  сфері,  та  в  основному  робить  правильні  узагальнення  та
висновки;

Студенту  виставляється  достатньо якщо  він  точно  засвоїв  основні  поняття,  суть
аналітичного  процесу,  основні  етапи  та  особливості  їх  розвитку,  ознайомився  с
рекомендованою літературою, може іноді залучати знання та інформацію з інших навчальних
дисциплін, робить правильні узагальнення та висновки; 

Студенту  виставляється  задовільно якщо  він  не  точно  і  не  повно  засвоїв  основні
поняття, суть аналітичного процесу, основні етапи та особливості їх розвитку, недостатньо
ознайомився с рекомендованою літературою, не може вільно залучати знання та інформацію
з інших навчальних дисциплін, правильні узагальнення та висновки робить, як правило, з
допомогою викладача

Оцінка за виконання індивідуального науково-дослідного завдання, завдань самостійної
роботи виставляється з урахуванням таких параметрів:

Кількість балів у кінці  семестру повинна складати від 330/150до 500/300 балів (за 5/3
кредити), тобто сума балів за виконання усіх завдань. 

Відповідний розподіл балів, які отримують студенти за 8 кредитів.
Поточне тестування та самостійна робота Контро

льна
робота

Іспит
Накопичува

льні
бали/сума

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12

50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 800

*Примітка. Коефіцієнт для іспиту – 0,6. Іспит оцінюється в 40 б.

10. Засоби діагностики
Засобами  діагностики  та  методами  демонстрування  результатів  навчання  є:

завдання до практичних занять, завдання для самостійної та індивідуальної роботи  (зокрема
есе, реферати), презентації результатів досліджень, тестові завдання, контрольні роботи

11. Методи навчання
Усний виклад матеріалу: наукова розповідь, спрямована на аналіз фактичного матеріалу;

пояснення − вербальний метод навчання, за допомогою якого розкривається сутність певного
явища,  закону,  процесу;  проблемне  навчання,  робота  з  підручником  та  додатковими
джерелами,   спостереження над усним мовленням,  спостереження над мовним матеріалом,
порівняльний аналіз, виразне читання текстів; ілюстрація − метод навчання, який передбачає
показ предметів і процесів у їх символічному зображенні (малюнки, схеми, графіки та ін.).

12. Рекомендована література

Базова

1. Господарський кодекс України від 16. 01. 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради
України.  2003.  №  №18  -22.  Ст.  144.  Дата  оновлення:  06.01.  2018.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15/card6 (дата звернення: 03.09.2019). 
2. Цивільний  кодекс  України  від  16.01.2003  р.  № 435-IV.  Відомості  Верховної  Ради
України.  2003.  №№  40-44.  Ст.  356.  Дата  оновлення:  28.02.  2019.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15 (дата звернення: 03.09.2019). 
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3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. Відомості Верховної Ради
України.  2011.  №  №  13  –  17,  Ст.  112.  Дата  оновлення:  16.05.2019.  URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 05.09.2019). 
4. Міжнародні  стандарти  фінансової  звітності  (МСФЗ,  МСФЗ  для  МСП,  включаючи
МСБО) та тлумачення КТМФЗ: Міжнародний документ від 01.01.2012 р. із коригуванням від
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