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ВСТУП 

 

Навчальна програма вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 073 «Менеджмент».  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фінансово-господарська 

діяльність підприємства, спрямована на забезпечення його сталого розвитку і 

стійкого фінансового стану. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Фінансовий аналіз» 

перебуває у тісному взаємозв’язку і взаємодії з іншими дисциплінами, 

такими як економічний аналіз господарської діяльності, економічна 

статистика, інвестиційний і фінансовий менеджмент, фінанси підприємств, 

фінансові ризики, фінансова звітність тощо. 

Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі: 

1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу та його 

інформаційне забезпечення 

2. Аналіз активів та пасивів підприємства 

3. Інструменти оцінки фінансового стану підприємства 

4. Аналіз фінансового стану підприємства 

1. Мета й завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» є 

формування теоретичних та практичних навичок з методики проведення 

фінансового аналізу. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» 

є:  

- дослідження рентабельності підприємства; 

- дослідження фінансової стійкості підприємства; 

- об’єктивна оцінка динаміки та стану ліквідності, платоспроможності 

і фінансової стійкості підприємства; 

- дослідження ефективності використання майна (капіталу) 

підприємства, забезпечення підприємства оборотними коштами; 

- оцінка конкурентоспроможності підприємства; 

- аналіз ділової активності підприємства та його стану на ринку цінних 

паперів; 

- визначення ефективності використання фінансових ресурсів. 

1.3. За результатами вивчення дисципліни у студентів повинні бути 

сформовані такі компетентності : 

загальні: 

- уміння використовувати професійно-профільовані знання й 

практичні навички для освоєння методів, прийомів та організації 

проведення фінансового аналізу; 



- здатність формувати інформаційну базу для проведення аналізу 

фінансової діяльності; 

- уміння здійснювати оперативний, ретроспективний та 

перспективний аналіз господарської діяльності суб’єкта 

господарювання; 

- уміння застосовувати математичні, статистичні та евристичні 

прийоми в фінансовому аналізі; 

- уміння виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із 

загальної оцінки фінансового стану підприємства за даними 

балансу; 

спеціальні: 

- здатність проводити аналіз виробництва та реалізації продукції 

(робіт, послуг), ресурсозабезпеченості та використання виробничих 

ресурсів підприємства, витрат виробництва продукції; 

- здатність оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і 

кредитоспроможність підприємства; 

- уміння здійснювати аналіз фінансового стану та фінансових 

результатів суб’єктів господарювання; 

- уміння визначати напрями поліпшення платоспроможності, 

запобігання банкрутству підприємств, зниження фінансового ризику 

їхньої діяльності; 

- здатність прогнозувати фінансовий стан підприємства. 

- здатність за результатами аналізу формулювати аналітичні висновки 

та пропозиції. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 години / 3 кредити 

ECTS. 



2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу 

та його інформаційне забезпечення 

 

Суть 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 й 

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. Детермінований та стохастичний аналіз. Типи та основні прийоми 

детермінованого моделювання. Способи оцінки впливу факторів у 

детермінованому моделюванні факторних систем. Зміст та методологія здійснення 

експрес-аналізу фінансового стану підприємства. 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. Показники статистичної звітності та управлінського 

бухгалтерського обліку, які використовуються у фінансовому аналізі. 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз активів та пасивів підприємства 

 

Економічна суть і структура майна підприємства. Методи аналізу майна 

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. 

Зміст, завдання та основні напрямки аналізу оборотних коштів. Аналіз 

забезпеченості підприємства оборотними коштами. Суть, 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 й погашення. Аналіз 

оборотності дебіторської заборгованості. Аналіз ефективності використання 

оборотного капіталу. Завдання та методологія здійснення аналізу джерел 

фінансування. Аналіз динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів. 

Аналіз вартості капіталу. Оцінка ефективності використання власного і залученого 

капіталу. Аналіз складу, структури, оборотності кредиторської заборгованості. 

Економічна суть, 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. Оцінка стратегії управління 

грошовими потоками. Аналіз забезпеченості підприємства грошовими коштами.  



Змістовий модуль 3. Інструменти оцінки фінансового стану 

підприємства 

 

Суть ліквідності і платоспроможності та їх значення при оцінці фінансового стану 

підприємства. Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства; основні 

стадії її оцінки. Класифікація активів за ознакою ліквідності та пасивів за ознакою 

терміновості погашення. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку, 

економічна інтерпретація. Основні фактори, що впливають на підвищення 

ліквідності. Зміст та основі напрямки здійснення аналізу платоспроможності 

підприємства. Умови визнання підприємства неплатоспроможним. 

Суть фінансової стабільності та стійкості. Основні чинники, що впливають на 

фінансову стійкість підприємства. Кількісна оцінка фінансової стійкості 

підприємства. Характеристика типу фінансової стійкості та її визначення. Оцінка 

запасу фінансової стійкості. Суть, значення і принципи кредитування. Аналіз 

кредитоспроможності позичальника. Оцінка кредитоспроможності підприємства на 

основі фінансових коефіцієнтів. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу 

грошових потоків. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу ділового ризику. 

Визначення класу кредитоспроможності підприємства. 

 

Змістовий модуль 4. Аналіз фінансового стану підприємства 

 

Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб’єктів господарювання. Основні 

напрями оцінки ділової активності підприємства. Методика здійснення аналізу 

ділової активності підприємства. Аналіз виробництва й реалізації 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. Вертикальний та горизонтальний аналізи 

формування фінансових результатів підприємства. Значення та завдання аналізу. 

Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності 

підприємства. 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. 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 Значення й необхідність комплексної оцінки фінансового 

стану підприємства. Методи узагальнюючої оцінки фінансового стану 

підприємства. Методика комплексної оцінки ефективності господарської 

діяльності. Узагальнюючі критерії оцінки кредитоспроможності підприємств. 



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни за темами 

 

Змістовий модуль 1. Значення і теоретичні основи фінансового 

аналізу та його інформаційне забезпечення 
 

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового аналізу  

1. Суть і значення фінансового аналізу 

2. Об’єкт і суб’єкт фінансового аналізу, його мета та основні завдання 

3. Основні напрями і види фінансового аналізу 

4. Прийоми фінансового аналізу 

5. Методи і моделі фінансового аналізу 

 
Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу 

1. Необхідність, суть і значення фінансової інформації 

2. Мета і завдання аналізу фінансових звітів 

3. Загальні вимоги до фінансової звітності 

4. Фінансова звітність як джерело інформації для фінансового аналізу 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз активів та пасивів підприємства 
 

Тема 3. Аналіз майна підприємства 

1. Економічна суть майна підприємства, його структура і класифікація 

2. Аналіз основного капіталу (необоротних активів) підприємства 

3. Оцінка нематеріальних активів підприємства 

4. Оцінка матеріальних активів (основних засобів) та фінансових інвестицій 

5. Загальна оцінка вартості майна 

6. Оцінка рентабельності роботи підприємства 

 
Тема 4. Аналiз оборотного капiталу 

1. Завдання аналізу оборотного капіталу і його інформаційне забезпечення  

2. Основні показники оцінки стану, структури й ефективності використання оборотних 

активів підприємства 

3. Аналіз стану виробничих запасів на підприємстві 

4. Оцінка стану дебіторської заборгованості 

5. Аналіз руху грошових коштів підприємства 

 

Тема 5. Аналіз джерел формування майна підприємства 

1. Теоретичні основи методології здійснення аналізу 

2. Аналіз наявності, складу і динаміки джерел формування майна 

3. Аналіз рентабельності капіталу 

4. Оцінка вартості капіталу 

 

Тема 6. Аналіз грошових потоків  

1. Економічна суть грошових потоків підприємства 

2. Аналіз структури і динаміки грошових потоків підприємства 

3. Аналіз ефективності формування грошових потоків 

 

 

 

 



Змістовий модуль 3. Інструменти оцінки фінансового стану 

підприємства 

 
Тема 7. Аналіз ліквідності та платоспроможності  підприємства 

1. Економічна сутність ліквідності та платоспроможності підприємства 

2. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності  

 

Тема 8. Аналiз фiнансової стабiльностi та стiйкостi підприємства 

1. Суть фінансової стабільності та стійкості 

2. Основні чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства 

3. Кількісна оцінка фінансової стійкості підприємства 

4. Характеристика типу фінансової стійкості та її визначення 

5. Оцінка запасу фінансової стійкості 

 
Тема 9. Аналiз кредитоспроможності підприємства 

1. Суть, значення і принципи кредитування 

2. Аналіз кредитоспроможності позичальника 

2.1. Оцінка кредитоспроможності підприємства на основі фінансових коефіцієнтів 

2.2. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу грошових потоків 

2.3. Оцінка кредитоспроможності на основі аналізу ділового ризику 

2.4. Визначення класу кредитоспроможності підприємства 

 

Змістовий модуль 4. Аналіз фінансового стану підприємства 
 

Тема 10. Аналіз ділової активності підприємства 

1. Теоретичні аспекти оцінки ділової активності суб’єктів господарювання 

2. Основні напрями оцінки ділової активності підприємства 

3. Методика здійснення аналізу ділової активності підприємства 

 

Тема 11. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

1. Завдання й джерела інформації аналізу фінансових результатів 

2. Вертикальний і горизонтальний аналіз фінансових результатів підприємства 

3. Аналіз показників рентабельності 

4. Аналіз резервів збільшення прибутку 

 

Тема 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 

1. Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності  

2. Аналіз розвитку інвестиційної діяльності підприємства 

3. Аналіз ефективності інвестицій 

 

Тема 13. Комплексний фінансовий аналіз 

1. Мета та завдання організації та проведення комплексного фінансового аналізу 

2. Методологія організації комплексного фінансового аналізу 

3. Комерційна надійність підприємства та оцінка ймовірності його банкрутства 
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5.       http://www.buhgalteria.com.ua 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

 

Формою підсумкового контролю успішності навчання студентів з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» є іспит. 

Екзаменаційний білет на письмовому іспиті з курсу «Фінансовий аналіз» 

містить три завдання, що включає два теоретичних питання та відповіді на 10 

тестових завдань.  

Максимальна кількість балів, яку може набрати студент при складання 

семестрового екзамену дорівнює 100.  

Порядок переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-х 

бальну за системою ЕСТS є наступним : 

Система оцінювання знань здобувачів за шкалою ЕСТS 

За шкалою ЕСТS За національною оцінкою За 100-бальною шкалою 

А відмінно 90-100 

ВС добре 75-89 

DЕ задовільно 60-74 

FХ незадовільно 26-59 

F неприйнято 0-25 

 

http://www.buhgalter.factor.ua/
http://www.balance.dp.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.buhgalter.kharkov.com/
http://www.buhgalteria.com.ua/


Відповідь на екзамені оцінюється в залежності від формату 

екзаменаційного завдання у відповідності критеріям, представленим у 

таблиці. При цьому максимальна кількість балів за кожну правильну 

відповідь на теоретичне питання складає 30, тестове завдання – 4. 

Критерії оцінювання екзаменаційних відповідей 

(співвідношення національної та бальної системи оцінювання) 
 

Формат 

завдання в 

екзаменаційному 

білеті 

„відмінно” „добре” „задовільно” „незадовільно” 

90-100 балів 75-89 балів 60-74 балів 26-59 балів 

Тестові завдання 85-100% вірних 

відповідей 

55- 85 % вірних 

відповідей 

35-55 % вірних 

відповідей 

Менше 35  % 

вірних відповідей 
Теоретичне 

питання 
- глибокі, 

всебічні, 

систематичні 

знання з курсу; 

- знання основної 

і додаткової  

літератури, 

передбаченої 

програмою.  

- повне знання 

програмного 

матеріалу; 

- засвоєння 

основної 

літератури, 

передбаченої 

програмою. 

повні знання 

основного 

програмного 

матеріалу в обсязі, 

що необхідний 

для подальшого 

навчання і роботи. 

- незнання 

основного змісту 

курсу;  

- побудова 

відповіді на основі 

власних думок та 

життєвого досвіду. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання 

 

 Проведення контролю та оцінки знань, умінь і навичок з дисципліни 

«Фінансовий аналіз» забезпечується різноманітними індивідуальними 

засобами діагностики: 

1) теоретичні: 

- теоретичні питання; 

- тестові завдання; 

- ситуаційні завдання. 

2) практичні: 

- розрахункові задачі; 

- графічні завдання; 

- схематичні узагальнюючі завдання. 

3) творчі: 

- реферат; 

- презентація; 

- доповідь. 


