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ВСТУП 

Підготовка нової генерації професійних фінансистів є комплексною в 

рамках вимог Болонської декларації при формуванні європейського 

освітнього простору, пріоритетом якої є якість знань та професійна 

мобільність фахівця. Тому фахова підготовка з дисципліни „Фінансовий 

аналіз” охоплює не лише освітні, а й моральні, етичні, психологічні аспекти 

діяльності майбутнього фахівця в галузі фінансів, орієнтовані на європейські 

зразки освітніх технологій. 

Відтак, мета курсу «Фінансовий аналіз» - формування системи 

теоретичних знань з основ та методології проведення фінансового аналізу 

підприємств, тобто підготовка фахівців такого рівня кваліфікації в галузі 

фінансово-аналітичної діяльності, який повною мірою забезпечуватиме 

вирішення аналітичних завдань, що стали предметом розгляду в межах 

вивчення даної дисципліни 

Завдання курсу:      

• опанування теоретичних основ та набуття практичних навиків 

фінансового аналізу підприємств; 

• опанування методики комплексного аналізу фінансового стану 

підприємства; 

• опанування змісту та методів аналізу окремих сторін фінансової 

діяльності підприємств; 

• навчити студентів творчо застосовувати спеціальні знання та прийоми 

суміжних наук під час проведення аналітичного дослідження, які 

допомагають розкрити стан діяльності досліджуваного підприємства та 

провести оцінку впливу факторів; 

• навчити студентів „рефлексивному мисленню” під час розбору типових 

схем та ситуаційних сценаріїв фінансового аналізу  у сфері економіки 

підприємств; 

• опанування методики складання аналітичного висновку за 

результатами дослідження; 

• сформувати комплексне розуміння інформаційного забезпечення 

фінансового аналізу в умовах використання сучасних засобів 

обчислювальної техніки; 

• опанування майбутніми фахівцями знань з розробки заходів 

нівелювання негативних чинників впливу за наслідками проведеного 

фінансового аналізу господарської діяльності підприємства. 

Результати навчання. Згідно із вимогами освітньо-професійних та 

освітньо-кваліфікаційних програм в результаті вивчення курсу «Фінансовий 

аналіз» студенти повинні знати: 
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- теоретичні основи фінансового аналізу; 

- загальні методичні принципи аналізу; 

- теоретичні та практичні засади проведення аналітичної роботи на 

підприємстві; 

- послідовність проведення комплексного аналізу фінансового стану 

суб’єктів господарювання; 

- послідовність проведення аналізу фінансових результатів суб’єктів 

господарювання; 

- методику застосування формалізованих та неформалізованих методів 

аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання; 

- методику використання математико-статистичних методів і моделей 

в процесі проведення перспективного аналізу стану суб’єктів господарювання. 

Крім того, після вивчення курсу «Фінансовий аналіз» студенти повинні 

вміти: 

- досліджувати, аналізувати та моделювати внутрішні взаємозв’язки, 

взаємозалежність і причини виникнення різних факторів впливу в процесі 

діяльності конкретного підприємства; 

- проводити комплексний аналіз фінансового стану господарюючих 

суб’єктів за такими напрямками: 

 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 прибутковості та рентабельності підприємства;  

 аналіз інвестиційної діяльності підприємства;  

 аналіз ділової активності підприємства;  

 комплексне оцінювання ймовірності банкрутства 

суб’єкта господарювання. 

- розробляти заходи стабілізації та покращення фінансового стану 

підприємства; 

- проводити перспективну оцінку окремих показників фінансового 

стану підприємства з використанням математико-статистичних 

методів і моделей в процесі проведення перспективного аналізу стану 

суб’єктів господарювання. 
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Організація  навчального  процесу передбачає застосування 

інтерактивних технологій навчання в рамках кредитно-модульної системи 

підготовки фахівців.  

Базовими дисциплінами для вивчення курсу „Фінансовий аналіз” є такі 

навчальні дисципліни, що вивчалися студентами, «Бухгалтерський облік», 

«Аналіз господарської діяльності», «Економіка підприємства», «Аудит», 

«Гроші та кредит», «Фінанси», «Статистика» та інші. 

Професійні компетенції, що формуються в процесі вивчення 

дисципліни 

«Фінансовий аналіз» 

Аналітичні компетенції: 

- здатність розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління; 

- здатність проводити науково-дослідну, аналітичну роботу з метою 

отримання нових знань та їх використання для фахової оцінки господарських 

операцій й процесів і як наслідок прийняття управлінських рішень; 

- здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних 

підходів, налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії під 

час вирішення поставлених завдань, а також здатність до удосконалення своєї 

професійної діяльності; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу обліково-аналітичної 

інформації та застосовувати її під час вирішення поставлених завдань; 

- здатність оцінювати і прогнозувати економічні та соціальні події та 

явища; 

- здатність до володіння спеціалізованими знаннями на рівні сучасних 

досягнень науки і техніки, які є основою для креативного мислення та 

інноваційної діяльності в контексті практичної роботи; 

- здатність до зрозумілого формування власних висновків, а також знань 

та їх пояснень, фахівцям і нефахівцям; 

- 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; 

- уміти формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, оприлюднювати, оцінювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських 

рішень; 



5 

 

- здатність відображати в обліковій системі суб’єкта господарювання 

операції, зумовлені інвестиційно-інноваційною діяльністю та вміти проводити 

оцінку інвестицій та визначати джерела їхнього фінансового забезпечення; 

- здатність використовувати основні пакети прикладних програм для 

ведення фінансового й управлінського обліку, податкових розрахунків, а 

також для здійснення внутрішнього контролю, аналізу та аудиту; 

- здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджерів різних рівнів управління з питань ведення обліку та здійснення 

аналізу, контролю й оптимізації податкових платежів; 

- здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування; 

- здатність до стратегічного мислення, стратегічного планування й 

управління, уміння оцінювати вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на 

результати фінансово-господарської діяльності підприємства; 

- здатність оцінити облікову інформацію та формувати на її основі 

комплексні аналітичні висновки, а також інтерпретувати, систематизувати, 

критично оцінювати і використовувати отриману інформацію в контексті 

управлінського завдання або проблеми, що вирішується; 

- здатність оцінювати об’єкти інтелектуальної власності та розраховувати 

показники ефективності їх використання в контексті проблеми, що 

вирішується; 

- уміти організовувати обліково-аналітичний процес і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання; 

- уміти визначати поточний фінансовий стан суб’єкта господарювання та 

використовуючи сучасні техніки аналізу прогнозувати вплив факторів на його 

фінансові результати й грошові потоки; 

- уміти готувати й обґрунтовувати висновки у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування; 

- здатність застосовувати методи фінансового аналізу як наукової бази 

прийняття ефективних управлінських рішень; 

- вміти формувати механізм управління соціальною відповідальністю 

відносин підприємства із різними суб’єктами суспільного розвитку на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності. 
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1. Опис навчальної дисципліни  

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

 

Кількість кредитів  – 5 

 Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

Нормативна 

 Спеціальність  

071 «Облік і оподаткування» 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання   

 

Спеціалізація: 

«Фінансовий менеджмент» 

Семестр 

1-й 1-й 

Загальна кількість годин - 

120 Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

аудиторних – 2 год.; 

самостійної роботи студента – 

2 год 

 

 

 

 

Освітній ступінь: 

Магістр  

18 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

18 год. 4 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

54 год. 80 год. 

Індивідуальні завдання: 

- - 

Вид контролю: 

екзамен екзамен 

30 год. 30 год. 

 

Примітка: 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить(%): 

для денної форми навчання – 30:70 

для заочної форми навчання – 10:90 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ  

Поточне оцінювання студентів на семінарських заняттях здійснюється 

за чотирьох бальною шкалою, де «2» - незадовільно, «3» - задовільно, «4» - 

добре, «5» - відмінно. 

Завданням семестрового контролю є перевірка розуміння студентом 

програмового матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими 

розділами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння 

сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Семестровий контроль знань у формі екзамену проводиться для всіх без 

виключення студентів (незалежно від підсумкової оцінки поточного контролю 

за семестр) у вигляді комп’ютерного тестування. 

Шкала оцінювання знань студентів за ЄКТС 
 

Шкала 

університету 
Національна шкала Шкала ECTS 

90-100 балів 5 «відмінно» А 

80-89 балів 4 «дуже добре» В 

65-79 балів 4 «добре» С 

55-64 бали 3 «задовільно» D 

50-54 бали 3 «достатньо» Е 

35-49 балів 2 «незадовільно» FX 

1-34 бали 2 «неприйнятно» F 
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МЕТОДИ НАВЧАННЯ ТА ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

 

У процесі викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» для 

активізації студентів передбачене застосування як активних так і 

інтерактивних навчальних технологій, серед яких лекції, міні-лекції, семінари-

дискусії, робота в малих групах, презентації.  

Діагностика (моніторинг та перевірка) результатів роботи навчання 

здійснюється шляхом виконання студентами: 

- тестових завдань; 

- аналітичних звітів; 

- розрахункових робіт; 

- презентацій результатів виконаних завдань; 

- інших видів індивідуальних та групових завдань; 

- підсумкового екзамену у тестовій формі. 

 

Тема 1. Значення і теоретичні засади фінансового аналізу 

Фінансовий аналіз і його місце в системі економічного аналізу. Суть і 

завдання фінансового аналізу. Зовнішній і внутрішній види аналізу. 

Методичні принципи організації фінансового аналізу. 

Методи та прийоми фінансового аналізу. Класифікація методів аналізу. 

Еволюція підходів до аналізу фінансової звітності. 

Схема побудови аналітичного процесу на підприємстві. 

 

Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 

Система економічної інформації. Зовнішні та внутрішні джерела 

фінансового аналізу. 

Сукупність джерел інформації фінансового аналізу. Методика перевірки 

їхньої достовірності. 

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу в умовах використання 

сучасних засобів обчислювальної техніки. Фінансова та бухгалтерська 

звітність як джерела фінансового аналізу. Основні вимоги до звітності. 

Статистична звітність як джерело фінансового аналізу. 

 

Тема 3. Аналіз майна підприємства 

Основні напрямки аналізу балансу. Загальний та основний капітал. 

Валюта балансу.   Вплив інфляції на валюту балансу. Експрес-аналіз балансу 

підприємства. Оборотний капітал. Коефіцієнти зміни валюти балансу, 

виручки від реалізації, прибутку від реалізації та балансового прибутку. 

Аналіз складу і структури  загального капіталу. Вертикальний та 

горизонтальний аналіз показників балансу. Структура і динаміка активів 

підприємства та джерел їх утворення Склад і структура власного капіталу. 

Склад і структура позичкових коштів. Аналіз складу, структури і динаміки 

кредиторської заборгованості. 

Аналіз складу та структури активів підприємства. Аналіз основного 

капіталу.  Аналіз якісних зрушень у майновому стані підприємства. 
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Тема 4. Аналіз оборотних активів 

Поняття оборотних активів підприємства. Розрахунок і аналіз величини 

робочого капіталу. Аналіз складу і структури оборотних активів. Аналіз 

дебіторської заборгованості. Аналіз грошових коштів. Аналіз запасів.  Аналіз 

оборотності активів. 

 

Тема 5. Аналіз джерел формування капіталу підприємств 

Теоретичні та методологічні засади оцінки капіталу підприємства. 

постійний та змінний капітал. Джерела формування майна підприємства: 

власні та позикові. Аналіз структури, наявності та динаміки джерел 

формування капіталу. 

Аналіз прибутковості капіталу. Оцінка капіталу публічних та приватних 

акціонерних товариств. Ефект фінансового важеля. 

 

Тема 6. Аналіз грошових потоків 

Поняття грошових потоків. Грошові кошти. Звіт про рух грошових 

коштів Операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Суть прямого 

методу розрахунку грошових коштів. Непрямий метод розрахунку грошових 

коштів. 

Оцінювання грошових потоків підприємства. Чистий грошовий потік. 

Рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності. 

Способи визначення фінансових ресурсів підприємства. Метод 

встановлення мінімальної суми грошових коштів. Порядок визначення 

операційних витрат. Обертання грошових коштів. 

 

Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства 

Поняття платоспроможності. Платіжні засоби та платіжні зобов'язання. 

Основні причини неплатоспроможності. Платіжні засоби та строкові 

зобов'язання підприємства.  

Ліквідність та платоспроможність. Аналіз ліквідності балансу. 

Абсолютна ліквідність балансу. Коефіцієнти абсолютної, швидкої, критичної 

ліквідності та коефіцієнт покриття. Факторний аналіз зміни коефіцієнта 

покриття. 

 

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Внутрішня, фінансова та загальна стійкість. Оптимальна мета 

фінансової стійкості. Показники абсолютної фінансової стійкості: наявність 

власних оборотних коштів, наявність власних і довгострокових позикових 

джерел формування запасів і затрат, загальна величина основних джерел 

формування запасів і затрат. 

Відносні показники фінансової стійкості: коефіцієнт забезпечення 

матеріальних запасів власними коштами, коефіцієнт маневреності власного 

капіталу, стабільність структури оборотних коштів, індекс постійного активу, 

коефіцієнт накопичення амортизації, коефіцієнт вартості основних засобів. 
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Ринкова стійкість підприємства: коефіцієнти фінансової незалежності 

(автономії, власності, концентрації власного капіталу), фінансової залежності, 

фінансового ризику. 

Типи фінансової стійкості: абсолютна, нормальна, нестійкий фінансовий 

стан та кризовий фінансовий стан. 

Найважливіші показники запасу фінансової стійкості. 

 

Тема  9. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

Загальна оцінка кредитоспроможності підприємства. Поняття кредиту. 

Об'єкт кредиту. Банківський кредит. Мета кредиту та умови надання його. 

Основні критерії оцінювання кредитоспроможності позичальника. 

Аналіз фінансового стану позичальника. Суб'єктивні і об'єктивні чинники при 

оцінюванні позичальника. Процес оцінки фінансового стану позичальника. 

Етапи оцінювання фінансового стану позичальника. 

Основі групи показників оцінки фінансового стану позичальника. 

Попередня оцінка позичальника та показники, що її відображають. Друга 

група показників платоспроможності позичальника, її склад та структура. 

Третя та четверта група показників оцінки платоспроможності позичальника. 

Показники надійності підприємства. Поділ позичальників за класами 

надійності. 

 

 

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства 

Ділова активність підприємства та основні показники, що її 

характеризують.  

Показники аналізу ділової активності: коефіцієнт загальної оберненості 

капіталу; коефіцієнт оберненості мобільних засобів; коефіцієнт оберненості 

матеріальних оборотних коштів; коефіцієнт оберненості готової продукції; 

коефіцієнт оберненості дебіторської та кредиторської заборгованості; 

коефіцієнт обертання власного капіталу та інші. Якісні показники ділової 

активності та порядок їх аналізу. 

Аналіз ефективності та інвестиційної привабливості підприємства. 

Найважливіші способи аналізу результативності ділової активності.  

Показники, що використовуються для аналізу інвестиційної 

привабливості: структура джерел формування активів; структура активів; 

ліквідність та фінансова стійкість; якість прибутку; прибутковість 

(рентабельність) і оберненість капіталу; діловий імідж менеджменту. 

 

Тема 11. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємств 

Чистий прибуток. Валовий прибуток. Фінансові результати від 

операційної та звичайної діяльності. Структура прибутку від звичайної 

діяльності. Аналіз використання чистого прибутку. 

Поняття рентабельності. Рентабельність активів, капіталу, виробничих 

фондів та реалізованої продукції. 
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Аналіз впливу ціни, обсягу реалізації, структури та собівартості на обсяг 

прибутку. 

Система «директ-кост» як напрям фінансового аналізу. Поділ витрат на 

постійні та змінні. Методи поділу: найвищої і найвищої точки обсягів 

виробництва; статистичної побудови рівняння; графічний метод. 

Коефіцієнт регулювання витрат. Постійні, дегресивні, пропорційні та 

прогресивні витрати. 

Абсолютний та відносний маржинальний дохід. Операційний 

(виробничий) важель. 

 

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності підприємств 

Поняття інвестицій. Загальний аналіз інвестицій. Об'єкт та суб'єкт 

інвестиційної діяльності. Основні види інвестицій. Завдання аналізу 

інвестицій. Модель аналізу інвестицій, найважливіші блоки. 

Аналіз реальних інвестицій. Аналіз грошових коштів. Структура 

інвестиційного проекту. Групи показників аналізу інвестицій. Інвестиційний 

процес. Інвестиційні витрати. Початкові витрати та початкові доходи. Основні 

показники оцінки ефективності виробничих інвестицій. 

Аналіз фінансових інвестицій. Цінні папери. Поділ інвестицій в 

залежності порядку тримання доходу.  Показники вартості цінних паперів. 

Фактори, що визначають вартість акцій та облігацій. Ризик і дохідність у 

фінансовому аналізі. Загальний ризик портфеля цінних паперів. Мета аналізу 

диверсифікованого ризику. Економетричний інструментарій оцінки 

фінансового ризику цінних паперів. 

 

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємств 

 Послідовність проведення комплексного фінансового аналізу. Значення 

інформації для потреб проведення комплексного фінансового аналізу. 

Позиціювання підприємства. Об’єкти дослідження комплексного фінансового 

аналізу. Консалтингові фірми, рейтингові та інформаційні агентства як 

учасники проведення комплексного фінансового аналізу. Завдання  

комплексного фінансового аналізу. 

 Система показників комплексного фінансового аналізу. Оцінка 

позиціювання підприємств. Роль теоретичних та методологічних засад в 

процесі проведення комплексного фінансового аналізу. Етапи організації та 

проведення комплексного фінансового аналізу. Цільова функція дослідження. 

 Варіанти організації комплексного фінансового дослідження. 

Ранжирування фінансових показників і коефіцієнтів. Розрахунок 

інтегрального показника. Порівняння розрахункових показників з еталоном. 

Поняття бенчмаркінгу. Методи оцінки вартості суб’єкта господарювання. 

Модель Блека Скоулза. Моделі Альтмана, Спрінгейта, Таффлера, Бівера. 
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ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

Назви розділів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього у тому числі 

л с с.р. л с інд с.р. 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 

Тема 1. Значення і 

теоретичні основи 

фінансового аналізу 

 

6 

 

1 

 

1 

 

4 

 

7  

1 

 

- - 6 

Тема 2. Інформаційне 

забезпечення 

фінансового аналізу 

6 1 1 4 7 - - 7 

Тема 3. Аналіз майна 

підприємства 
6 1 1 4 6 

1 

 

 

- - 6 

Тема 4. Аналіз 

оборотних активів 
6 1 1 4 7 - - 6 

Тема 5. Аналіз джерел 

формування капіталу 

підприємства 

7 1 1 5 6 - - 6 

Тема 6. Аналіз 

грошових потоків 
8 2 2 4 7 

1 

 - 6 

Тема 7. Аналіз 

ліквідності і 

платоспроможності 

підприємства 

8 2 2 4 6  - 6 

Тема 8. Аналіз 

фінансової стійкості 

підприємства 

7 1 1 5 8 2 - 6 

Тема 9. Аналіз 

кредитоспроможності 

підприємства. 

6 1 1 4 7 

1 

- - 6 

Тема 10. Аналіз ділової 

активності 

підприємства 

8 2 2 4 7 - - 7 

Тема 11. Аналіз 

прибутковості та 

рентабельності 

підприємства 

8 2 2 4 6 

2 

- - 6 

Тема 12. Аналіз 

інвестиційної діяль-

ності підприємства 

6 1 1 4 8 - - 6 

Тема 13. Комплексне 

оцінювання фінансо-

вого стану підприє-

мства 

8 2 2 4 8 2 - 6 

Екзамен 30 - - - 30 - - - - 

 

Усього годин: 

 
120 18 18 54 120 6 4 - 80 
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