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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність,
спеціалізація, рівень вищої освіти

Характеристика навчальної
дисципліни
денна форма заочна форма
навчання
навчання

Кількість кредитів – 4,5

Галузь знань
07 «Управління та
адміністрування»

Обов’язкова

(шифр і назва)

Модулів – 1
Змістових модулів – 2
Індивідуальне науководослідне завдання: –
Загальна кількість годин –
135

Спеціальність
071 «Облік і оподаткування»

Тижневих годин для денної
форми навчання:
аудиторних – 3
самостійної роботи
студента – 4

Рівень вищої освіти:
магістр

(назва)

Рік підготовки:
5-й
6-й
Семестр
10-й
12-й
Лекції
24 год.
2 год.
Практичні, семінарські
22 год.
10 год.
Лабораторні
–
–
Самостійна робота
89 год.
123 год.
Індивідуальні завдання:
–
Вид контролю:
іспит
іспит

Примітка.
(24+22)/(135)
135-100%і індивідуальної
Співвідношення кількості аудиторних годин до самостійної
46-х; = 34%
роботи становить:
для денної форми навчання - 34% та 66%;
для заочної форми навчання - 9% і 91%.
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Основна мета вивчення дисципліни “Фінансовий аналіз” спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» – надання знань про методи експертної оцінки фінансовогосподарської діяльності та внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану
підприємств.
Завдання дисципліни – вивчення математичних та статистичних прийомів і
методів фінансового аналізу господарської діяльності підприємств.
Предметом навчальної дисципліни є фінансово-господарська діяльність на
підприємствах різних форм власності та галузей економіки.
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:
− теорію та практику оцінки фінансових ресурсів підприємств;
− методику
оцінювання
фінансово-господарського
стану
суб'єкта
господарювання.
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У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні вміти:
− аналізувати фінансові звіти відповідно до потреб фінансового управління;
− проводити оцінку ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості,
ділової активності підприємства;
− аналізувати грошові потоки та ефективність використання капіталу
підприємства;
− здійснювати прогнозний аналіз та аналіз фінансового стану
неплатоспроможних підприємств;
− проводити стратегічний аналіз фінансових ризиків.
Дисципліна викладається в комплексі з іншими курсами, що забезпечують
підготовку студента відповідно до навчальних планів підготовки магістрів з обліку і
оподаткування, особливо важливу роль мають набуті раніше знання та уміння з
дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік 1, 2», «Аналіз господарської
діяльності», «Фінанси підприємств», «Економіка підприємства».
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні засади оперативного
фінансового аналізу.
Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу
Сутність фінансового аналізу та необхідність його проведення. Фінансовий
аналіз як елемент системи управління підприємством.
Цілі й задачі фінансового аналізу. Види фінансового аналізу та основні його
показники.
Організація фінансового аналізу на підприємстві. Місце фінансового аналізу в
системі економічних наук. Інформаційна база фінансового аналізу. Користувачі
фінансового аналізу.
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
Джерела інформації для аналізу. Побудова й оцінка порівняльного
аналітичного балансу. Виявлення позитивних та явно негативних статей балансу.
Проведення оцінки зміни валюти балансу за аналізований період. Здійснення
оцінки динаміки і структури балансу. Порівняльний аналіз валюти балансу, виручки
від реалізації продукції та прибутку підприємства. Системний аналіз. Експертна
оцінка.
Тема 3. Аналіз платоспроможності та ліквідності
Сутність понять платоспроможність і ліквідність. Поняття ліквідності
підприємства та ліквідності балансу підприємства. Аналіз ліквідності балансу.
Класифікація активів за ступенем ліквідності. Класифікація пасивів за терміновістю
погашення зобов’язань. Умови абсолютно ліквідного балансу підприємства.
Аналіз відносних показників ліквідності. Факторний аналіз. Системний аналіз.
Експертна оцінка.
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Тема 4. Аналіз фінансової стійкості
Значення фінансової стійкості. Позитивні і негативні риси фінансової
стійкості. Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості.
Факторний аналіз показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості.
Методика проведення аналізу. Експертна оцінка.
Тема 5. Аналіз грошових потоків
Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу. Інформаційна база
аналізу грошових потоків. Класифікація грошових потоків підприємства.
Аналіз руху грошових потоків за прямим та непрямим методами. Абсолютні
та відносні показники аналізу грошових потоків підприємства. Методика
проведення аналізу. Системний аналіз. Експертна оцінка.
Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу
Аналіз прибутковості капіталу. Показники ефективності використання
капіталу. Факторний аналіз прибутковості загального капіталу. Аналіз обертання
оборотних коштів.
Тема 7. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу
Поняття левериджу та його значення. Види левериджу. Порядок визначення
виробничого, фінансового та виробничо-фінансового левериджу. Методика
проведення аналізу. Системний аналіз. Експертна оцінка.
Тема 8. Аналіз ділової активності підприємства
Якісна оцінка рівня ділової активності. Кількісна оцінка рівня ділової
активності. Склад абсолютних та відносних показників ділової активності
підприємства. Методика проведення аналізу. Системний аналіз. Експертна оцінка.
Тема 9. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств
Поняття
неплатоспроможності
підприємств.
Нормативно-законодавче
регулювання діяльності неплатоспроможних підприємств. Методичні підходи щодо
рейтингової оцінки фінансового стану неплатоспроможних підприємств.
Змістовий модуль 2. Використання результатів фінансового аналізу в
управлінні підприємством.
Тема 10. Аналіз кредитоспроможності підприємства
Сутність кредитоспроможності підприємства. Необхідність оцінювання
кредитоспроможності. Механізм оцінювання кредитоспроможності позичальника.
Система показників, що характеризують фінансовий стан позичальника.
Критерії оцінювання кредитоспроможності. Визначення класу позичальника.
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Тема 11. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства
Поняття історичної та прогнозованої фінансової звітності. Мета складання
прогнозованої фінансової звітності. Завдання прогнозного аналізу. Методи
прогнозування. Системний аналіз. Експертна оцінка.
Тема 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків
Сутність фінансового ризику та його класифікація. Методи оцінювання
фінансових ризиків. Методика проведення стратегічного аналізу фінансових
ризиків. Шляхи нейтралізації фінансових ризиків. Системний аналіз. Експертна
оцінка.
4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
4.1. Денна форма навчання

№
теми

Назви змістових модулів і тем

всього

Кількість годин
в тому числі
праксамослекції
тичні
тійна
заняття робота

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні засади оперативного фінансового
аналізу
1. Теоретичні основи фінансового аналізу
6
2
4
2. Загальна оцінка фінансового стану
14
2
4
8
підприємства
3. Аналіз платоспроможності та ліквідності
19
3
6
10
4. Аналіз фінансової стійкості
11
2
2
7
5. Аналіз ділової активності підприємства
12
2
2
8
6. Аналіз грошових потоків
13
3
2
8
7. Аналіз фінансового стану
15
3
2
10
неплатоспроможних підприємств
8. Аналіз ефективності використання
8
1
1
6
капіталу
9. Оцінювання виробничо-фінансового
7
1
6
левериджу
105
19
19
67
Разом – змістовний модуль 1
Змістовий модуль 2. Використання результатів фінансового аналізу в управлінні
підприємством
10. Аналіз кредитоспроможності
9
2
1
6
підприємства
11. Короткостроковий прогноз фінансового
11
1
2
8
стану підприємства
12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків
10
2
8
6

№
теми

Назви змістових модулів і тем
Разом – змістовний модуль 2
Усього годин

Кількість годин
в тому числі
праксамослекції
тичні
тійна
заняття робота
5
3
22
24
22
89

всього
30
135

4.2. Заочна форма навчання
№
теми

Назви змістових модулів і тем

1

2

всього
3

Кількість годин
в тому числі
праксамослекції
тичні
тійна
заняття робота
4
5
6

Модуль 1
Змістовий модуль 1. Теоретичні та методичні засади оперативного фінансового
аналізу
1. Теоретичні основи фінансового аналізу
9
1
8
2. Загальна оцінка фінансового стану
15
1
2
12
підприємства
3. Аналіз платоспроможності та
16
2
14
ліквідності
4. Аналіз фінансової стійкості
12
2
10
5. Аналіз ділової активності підприємства
12
2
10
6. Аналіз грошових потоків
10
10
7. Аналіз ефективності використання
17
2
15
капіталу
8. Оцінювання виробничо-фінансового
8
8
левериджу
9. Аналіз фінансового стану
8
8
неплатоспроможних підприємств
107
2
10
95
Разом – змістовний модуль 1
Змістовий модуль 2. Використання результатів фінансового аналізу в управлінні
підприємством
10. Аналіз кредитоспроможності
8
8
підприємства
11. Короткостроковий прогноз фінансового
10
10
стану підприємства
12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків
10
10
28
0
0
28
Разом – змістовний модуль 2
135
2
10
123
Усього годин
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5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
-

Кількість годин
Денна форма Заочна форма
-

Назва теми
-

6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
№
теми

Назва теми

Зміст практичних занять

1.

Теоретичні основи
фінансового
аналізу

2.

Загальна оцінка
фінансового стану
підприємства
Аналіз
платоспроможності та ліквідності

Предмет фінансового аналізу. Види
фінансового аналізу. Основні етапи
фінансового аналізу. Можливості і
значення фінансового аналізу.
Користувачі фінансової інформації.
Проведення експрес-оцінки фінансового
стану за даними балансу. Аналіз активів.
Аналіз джерел формування майна.
Розрахунок та оцінка показників
ліквідності. Визначення ліквідності
балансу підприємства. Оцінка
узагальнюючого показника ліквідності.
Факторний аналіз. Експертна оцінка.
Розрахунок та оцінка показників
фінансової стійкості. Факторний аналіз.
Визначення типу фінансової стійкості
підприємства. Експертна оцінка.
Оцінка ступеня виконання «золотого
правила економіки підприємства».
Розрахунок та оцінка показників
обіговості активів. Факторний аналіз.
Експертна оцінка.
Оцінка грошових потоків за прямим та
непрямим методами. Параметричний
аналіз грошових потоків підприємства.
Факторний аналіз. Експертна оцінка.
Оцінка прибутковості капіталу,
показників ефективності використання
капіталу. Факторний аналіз. Факторний
аналіз. Експертна оцінка.
Рейтингова оцінка фінансового стану
неплатоспроможних підприємств. Оцінка
загрози банкрутства за різними
моделями. Факторний аналіз. Експертна
оцінка.

3.

4.

5.

6.

7.

9.

Аналіз фінансової
стійкості

Аналіз ділової
активності
підприємства

Аналіз грошових
потоків

Аналіз
ефективності
використання
капіталу
Аналіз
фінансового стану
неплатоспроможних підприємств
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Кількість
годин
ДФН ЗФН

4

2

6

2

2

2

2

2

2

1

2

2

№
теми
10.

11.

Назва теми

Зміст практичних занять

Аналіз
кредитоспроможності
підприємства

Короткостроковий
прогноз
фінансового стану
підприємства
Разом:

Кількість
годин
ДФН ЗФН

Оцінка кредитоспроможності
позичальника. Формування системи
показників, що характеризують оцінку
фінансового стану позичальника та їх
розрахунок. Застосування критеріїв
оцінювання кредитоспроможності.
Експертна оцінка.
Прогнозування показників фінансової
звітності підприємства різними
методами. Експертна оцінка.

1

2
22
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
№
з/п
-

Кількість годин
Денна форма Заочна форма
-

Назва теми
-

8. САМОСТІЙНА РОБОТА
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання:
Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 11 год.
Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 27 год.
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на
лекціях – 51 год.
8.1. Завдання для самостійної роботи
№
з/п
1.

2.

Назва теми
Теоретичні
основи
фінансового
аналізу
Загальна оцінка
фінансового
стану
підприємства

Зміст теми
Фінансова звітність підприємств як
інформаційна база фінансового аналізу.
Фінансові ресурси як об’єкт
аналітичного дослідження
Методика аналізу фінансового стану.
Аналіз фінансового стану за
матеріалами конкретного підприємства
9

Кількість годин
Денна Заочна
форма форма
4
8

8

12

№
з/п

Назва теми

Зміст теми

Кількість годин
Денна Заочна
форма форма
10
14

3.

Аналіз
платоспроможності та
ліквідності

Аналіз відносних показників
ліквідності за даними форми №1 річної
фінансової звітності. Аналіз ліквідності
балансу підприємства за матеріалами
конкретного підприємства

4.

Аналіз
фінансової
стійкості

Аналіз фінансової стійкості із
використанням фінансової звітності
конкретного підприємства

7

10

5.

Аналіз грошових
потоків

8

10

6.

Аналіз
кредитоспромож
ності
підприємства

6

8

7.

Аналіз
ефективності
використання
капіталу
Оцінювання
виробничофінансового
левериджу

Аналіз руху грошових потоків за
даними форми №3 річної фінансової
звітності. Параметричний аналіз
грошових потоків із використанням
фінансової звітності конкретного
підприємства
Здійснення попередньої оцінки
позичальника за матеріалами діючого
підприємства. Здійснення оцінки
показників платоспроможності та
фінансової стійкості позичальника за
матеріалами конкретного підприємства
Аналіз прибутковості капіталу із
використанням фінансової звітності
конкретного підприємства

6

15

Інформаційна база для проведення
аналізу виробничого, фінансового і
виробничо-фінансового левериджу та
методика їх проведення

6

8

Аналіз показників ділової активності за
матеріалами конкретного підприємства

8

10

Прогнозний аналіз джерел формування
і використання фінансових ресурсів на
прикладі конкретного підприємства.
Прогнозний аналіз фінансових
результатів на прикладі конкретного
підприємства

8

10

8.

9.

Аналіз ділової
активності
підприємства
10. Короткостроковий прогноз
фінансового
стану
підприємства
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№
з/п

Назва теми

11. Аналіз
фінансового
стану
неплатоспроможних підприємств
12. Стратегічний
аналіз
фінансових
ризиків

Зміст теми
Методичні підходи до оцінки
фінансового стану неплатоспроможних
підприємств

Оцінка ймовірності прояву фінансових
ризиків на підприємстві, оцінка їх
впливу на стратегію розвитку
підприємства та шляхи нейтралізації
фінансових ризиків

Разом

Кількість годин
Денна Заочна
форма форма
10
8

8

10

89

123

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ
10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ
При викладанні лекційного курсу з дисципліни "Фінансовий аналіз"
застосовується мультимедійна презентація (із застосуванням PowerPoint) та
дискусійне обговорення проблемних питань. При проведенні практичних занять
передбачається застосування роздаткових матеріалів, вирішення ситуаційних
завдань, розв’язання виробничих ситуацій, дискусійне обговорення проблемних
питань, тестовий контроль.
11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Поточний контроль знань студентів з дисципліни "Фінансовий аналіз"
здійснюється у таких формах: усне опитування, письмове опитування, тестовий
контроль, контрольні роботи.
Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт:
робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування, перевірки
виконаних індивідуальних та самостійних завдань;
підготовка реферату на погоджену з викладачем тему;
підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях;
участь в конкурсах, олімпіадах.
Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання.
Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на
практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за
такими критеріями:
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1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів,
виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):
0 % – завдання не виконано;
40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або
розрахункового характеру;
60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках
або в методиці;
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві
недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо);
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру
(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа):
0% – завдання не виконано;
40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні,
звіт підготовлено недбало;
60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки,
судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним
відхиленням від вимог;
80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві
недоліки не системного характеру;
100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень.
12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ
Модуль 1, 2. Поточне тестування
та самостійна робота

Підсумковий
Всього
контроль

Змістовий
модуль 2
44
16
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12
1
4 11 4
4
4
4 10 2
3
2 11
Т1, Т2, Т3 … — теми змістових модулів.
Змістовий модуль 1

40

Шкала оцінювання: національна та ECTS
Сума балів за всі
види навчальної
діяльності
90-100
82-89
74-81
64-73
60-63
35-59
1-34

Оцінка за національною шкалою для екзамену

“відмінно”
“добре”
“задовільно”
“незадовільно” з можливістю повторного
складання
“незадовільно” з обов’язковим повторним курсом
12

100

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»
включає:
1. Конспект лекцій з курсу "Фінансовий аналіз" для студентів денної і заочної
форм навчання спец. 7.050106 "Облік і аудит" / Вовк В.М., Журавльова Т.В.:
НУВГП, 2006 та оновлений опорний конспект лекцій у електронному вигляді.
В якості додаткового методичного забезпечення при вивчення курсу
використовуються:
− комплект фолій;
− друкований роздатковий матеріал.
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
Базова
1. Мних Є.В. Фінансовий аналіз: навч. посіб. / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К.:
КНТЕУ, 2010. – 412 с.
2. Цал-Цалко Ю.С. Фінансова звітність підприємства та її аналіз: Навч.
посібник для студ. вищ. навч. закладів екон. спец. — 2-е вид., перероб. і доп. —
Житомир, 2011. — 300 с.
3. Вовк В. Ліквідність та платоспроможність: економічна суть та експертна
оцінка / В.Вовк, О.Бугай // Галицький економічний вісник. — 2011. — №3(32). —
с.169-173.
4. Vovk V. Method of enterprises cash flow analysis: the Ukrainian experience /
V.Vovk // Annales. Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia. – 2013. –
Vol. XLVII, 4. – Sectio H. – P. 125-134.
Допоміжна
1. Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його
банкрутом. Закон України № 4212-VI від 22.12.2011 (зі змінами і доповненнями).
2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.
3. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи
доведення до банкрутства. Затверджено наказом Міністерства економіки України
від 17.01.2001 р. № 10.
4. Аналіз формування і використання фінансових ресурсів підприємства:
методичний аспект / Білоус О.С., Вовк В.М., Федорович Р.В. – Тернопіль: Астон,
2005. – 224 с.
5. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : Навчальний
посібник. / О.Я. Базілінська. - 2-ге вид. - К.: ЦУЛ, 2011.- 328 с.
6. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник. – К.:
Центр учбової літератури, 2007. – 328 с.
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7. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз [Текст] : Навч. посіб. – К.: МАУП, 2000. –
152с.
8. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С.
Фінансовий аналіз [Текст] : Навч. посібник.-Київ: ЦНЛ, 2006. – 210 с.
9. Селіверстова Л. С. Фінансовий аналіз [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. С.
Селіверстова, О. В. Скрипник; за заг. ред. Безрутченка С.М. - К.: Центр учбової
літератури, 2012. - 274 с.
10. Серединська В. М., Загородна О. М., Федорович Р. В. Економічний аналіз
[Текст] : навчальний посібник/ За ред. Р. В. Федоровича. – Тернопіль: Астон, 2010. –
592 с.
11. Старостенко Г.Г., Мірко Н.В. Фінансовий аналіз [Текст] : Навч. посіб. Київ: ЦНЛ, 2006. – 224 с.
12. Тюріна Н.М. Антикризове управління [Текст] : навч. посіб./ Н.М.Тюріна,
Н.С.Карвацка, І.В.Грабовська.- К.: ЦУЛ, 2012.- 448 с.
13. Фінансовий аналіз [Текст] : Навчальний посібник / Хома І. Б.,
Андрушко Н. І., Слюсарчик К. М. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2009.
– 344 с.
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.kmu.gov.ua/
2. Законодавство України / [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
http://www.rada.kiev.ua/

3. Державна служба статистики України / [Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
4. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний ресурс]. —
Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/
5. Обласна наукова бібліотека (м. Рівне, майдан Короленка, 6) / [Електронний
ресурс]. — Режим доступу: http://www.libr.rv.ua/
6. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. Київська, 44) /
[Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.cbs.rv.ua/
7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) /
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nuwm.edu.ua/naukova-biblioteka
(http://www.nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php)
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