
АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» 

для здобувачів вищої освіти рівня «Бакалавр» зі 

спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит» 

 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 144 години 4 кредити 

ЄКТС 

 Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої    

освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки бакалавра за спеціальностями 

напряму 0501 – Економіка і підприємництво 

Мета навчальної дисципліни: формування теоретичних знань та 

практичних навичок з методики проведення фінансового аналізу підприємств. 

Завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних засад і 

методології фінансового аналізу підприємств; набуття вмінь і навичок аналізу 

майна та оборотних активів, формування капіталу підприємств, ліквідності і 

платоспроможності, фінансової стійкості, фінансових результатів і 

рентабельності підприємств; виявлення резервів підвищення ефективності 

виробництва та поліпшення фінансового стану підприємств. 

   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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» 

для здобувачів вищої освіти рівня «Магістр» і рівня «Спеціаліст» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

 

 Цикл професійної та практичної підготовки. 

 Загальна кількість годин та кредитів становить 120 годин 4 кредити ЄКТС 

 Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої    

освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальностями галузі 

знань 0305 – Економіка та підприємництво 

Мета навчальної дисципліни: сформувати у здобувачів вищої освіти 

знання та вміння проводити фінансовий аналіз підприємств, робити 

обґрунтовані висновки, визначати напрями поліпшення їхнього фінансового 

стану та фінансових результатів.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення організаційних форм 

фінансового аналізу і використання його інформації в управлінні 

підприємствами; методики та організації внутрішнього і зовнішнього 

фінансового аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, 

грошових коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу 

підприємства. 

   Програма навчальної дисципліни 

 Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу. 

 Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 

 Тема 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

 Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. 

 Тема 5. Аналіз грошових потоків. 

 Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу. 

 Тема 7. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

 Тема 8. Оцінювання виробчичо-фінансового левериджу. 

Тема 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства. 

Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства. 

Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та 

запобігання їх банкрутству. 

Тема 12. Стратегічний аналіз фінансового ризику та напрями його 

зменшення. 

 


