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Вступ 

Анотація 

Програма вивчення дисципліни «Система  фінансово – 

економічного аналізу діяльності суб’єкта господарювання» складена 

відповідно до варіативної частини освітньо-професійної програми 

підготовки фахівців магістерського рівня вищої освіти, спеціальності 

073 «Менеджмент» (спеціалізація «Управління фінансово – 

економічною безпекою»). 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є фінансово- 

економічні відносини, що виникають в процесі фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Вивчення дисципліни   базується на знаннях, отриманих з таких 

навчальних дисциплін, як «Фінансово – економічна діяльність 

суб’єктів господарювання», «Організація та управління системою 

фінансово – економічної безпеки», а отримані знання будуть 

використовуватись при написанні магістерської роботи для 

проведення аналізу фінансового стану підприємства. 

Ключові слова: фінансовий аналіз, фінансовий стан, фінансові 

ресурси. 

Abstract 

The program of studying the discipline "The system of financially-

economic analysis of the business entity's activity" is compiled according 

to the variational part of the educational-professional program of training of 

specialists of educational qualification level "Master", specialty 073 

"Management" (specialization "Financial and Economic Security 

Management"). 

The subject of the study of the discipline is the financial and economic 

relations that arise in the process of financial activity of economic entities. 

The study of discipline is based on the knowledge gained from such 

educational disciplines as "Financial and economic activity of economic 

entities", "Organization and management of the system of financial and 

economic security", and the obtained knowledge will be used when writing 

the thesis for the analysis of the financial condition of the enterprise . 

Key words: financial analysis, financial condition, financial resources.. 
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1. Опис  навчальної дисципліни 

 

 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

 

 

Кількість 

кредитів -5 

 

 

 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

 

 

Варіативна ПП11 

 

 

 
Спеціальність 073 

«Менеджмент» 

 Модулів-1    

 

Спеціалізація 073 

«Управління фінансово –

економічною безпекою»

Рік  підготовки 

5-й 6-й 
Змістових 

модулів – 2 Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 
10-й 11-й 

Лекції 

Тижневих годин 

для денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної 

роботи  студентів 

– 6 

 

 

 

Рівень вищої освіти: 

магістерський 

 

24 год. 2 год. 

Практичні 

26 год. 12 год 

Самостійна  робота 

100 год. 136 год 

Форма контролю 

іспит іспит 

Примітки: співвідношення кількості годин аудиторних занять до 

самостійної і індивідуальної  роботи становить : 

для денної форми навчання - 35  % до 65 % 

для заочної форми навчання – 10 % до 90 %. 

2. Мета викладання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є формування 
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аналітичного мислення фахівця з фінансово-економічної безпеки 

підприємства, оволодіння прийомами оцінки фінансового стану 

підприємства.  

     Основними завданнями вивчення дисципліни «Система 

фінансово-економічного аналізу діяльності  суб’єкта господарювання» 

є : 

- оволодіння навичками аналітичної роботи на підприємстві; 

- набуття теоретичних та практичних навичок розв’язання конкретних 

аналітичних задач; 

- формування вмінь надавати об’єктивну оцінку результатам 

господарювання; 

- вивчення основних методів та прийомів економічного аналізу; 

- формування вміння творчо вирішувати  економічні проблеми та 

управляти господарською діяльністю підприємства. 

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

     знати:  

- сутність фінансового аналізу  як науки, його види;  

- загальні методологічні принципи аналізу; 

- послідовність аналізу фінансів господарюючого суб’єкта; 

- організацію та інформаційне забезпечення фінансового аналізу; 

вміти: 

- проводити комплексний аналіз стану фінансів господарюючих  

суб’єктів; 

- робити економічно обгрунтовані висновки, виявляти невикористані 

резерви та вносити пропозиції, спрямовані на підвищення 

ефективності господарювання; 

- обирати оптимальні рішення щодо управління фінансовими 

ресурсами 

3. Програма навчальної дисципліни 

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1 

 

Теоретичні  та методичні засади  фінансового аналізу 

 

Тема 1. Сутність фінансового аналізу, його методи та прийоми   
Сутність  фінансового аналізу як науки. Функції та завдання 

фінансового аналізу. Види фінансового аналізу.   Методи та прийоми 

фінансового аналізу. Система  показників фінансового аналізу.  
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Тема 2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу    
Основні джерела інформації для фінансового аналізу, їх класифікація. 

Структура балансу підприємства. Структура звіту про фінансові 

результати. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал.  

Використання статистичної звітності у фінансовому аналізі. 

 

Тема 3.   Аналіз майна підприємства   

Аналіз  валюти балансу. Аналіз складу і структури майна 

підприємства.  Аналіз складу та структури необоротних активів. 

Аналіз стану та руху основних засобів. Аналіз використання основних 

засобів. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз 

оборотного капіталу. Аналіз дебіторської заборгованості. Аналіз 

показників ефективності використання оборотних активів. 

 

Тема 4. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 
Завдання аналізу й види фінансування.  Аналіз структури капіталу 

підприємства. Аналіз власного капіталу підприємства. Аналіз 

власного оборотного капіталу. Аналіз позикового капіталу 

підприємства. Аналіз довгострокових зобов’язань.  Аналіз поточних 

зобов’язань. Аналіз кредиторської заборгованості. Аналіз  

ефективності використання капіталу підприємства. 

 

Змістовий модуль 2 

 

Комплексна оцінка фінансового стану підприємства 

 

Тема 5. Аналіз  грошових потоків    

Класифікація грошових потоків. Методи розрахунку грошових 

потоків. Ліквідність грошового потоку. Прогнозування грошових 

надходжень та витрат. Управління грошовими потоками. 

 

Тема 6. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства  

Поняття платоспроможності підприємства.  Аналіз ліквідності 

балансу підприємства. Показники ліквідності підприємства. 

Показники платоспроможності підприємства.  

 

Тема 7.  Аналіз фінансової стабільності підприємства  

Поняття фінансової стабільності. Ступінь забезпеченості запасів і 
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витрат власними та позиковими коштами. Показники оцінки  

фінансової стабільності.  

 

Тема 8. Аналіз ділової активності підприємства   

Поняття ділової активності підприємства. Показники ділової 

активності підприємства. Аналіз стійкості економічного зростання 

підприємства. 

 

Тема 9.   Аналіз прибутковості й рентабельності підприємства   

Сутність витрат та їх класифікація. Завдання і джерела інформації 

аналізу витрат. Аналіз витрат на виробництво. Аналіз витрат за 

статтями калькуляцій. Аналіз ефективності витрат. Поняття прибутку 

підприємства. Види прибутку підприємства. Аналіз формування  

прибутку підприємства.  Аналіз розподілу прибутку. Аналіз  

показників рентабельності.  

 

Тема 10.   Аналіз інвестиційної діяльності підприємства   

Економічна сутність інвестицій підприємства. Класифікація 

інвестицій. Джерела фінансування інвестицій. Оцінка ефективності 

реальних інвестицій. Оцінка ефективності фінансових інвестицій. 

 

Тема 11.   Аналіз і прогнозування можливого банкрутства 

підприємства    

Поняття та причини виникнення банкрутства. Методи діагностики 

кризових явищ на підприємстві. Методика прогнозування ймовірності 

банкрутства.  Методичні прийоми діагностики банкрутства  

підприємства. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

4.1. Для студентів денної форми навчання 

Назви тем змістових модулів 
Всього, 

год 

В т.ч. 

л. пр. с.р. 
 

інд.  

Модуль1. 

Змістовий  модуль 1.Теоретичні  та методичні засади  фінансового 

аналізу 

Сутність фінансового аналізу, 

його методи та прийоми   
13 2 2 9 

- 

Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу   
17 4 4 9 

- 

 Аналіз майна підприємства   15 2 4 9 - 

Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства  
14 2 2 10 

- 

Разом – зм. модуль1 59 10 12 37 - 

Змістовий модуль 2. Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства 

Аналіз  грошових потоків    13 2 2 9 - 

Аналіз ліквідності та 

платоспроможності 

підприємства 

13 2 2 9 

- 

Аналіз фінансової 

стабільності підприємства  
13 2 2 9 

- 

Аналіз ділової активності 

підприємства     
13 2 2 9 

- 

Аналіз прибутковості й 

рентабельності підприємства   
13 2 2 9 

- 

Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства  
13 2 2 9 

- 

Аналіз і прогнозування 

можливого банкрутства 

підприємства   

13 2 2 9 

- 

Разом – зм. модуль 2 91 14 14 63 - 

              Всього 150 24 26 100 - 
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4.2. Для студентів заочної  форми навчання  

 

Назви тем змістових модулів 
Всього, 

год 

В т.ч. 

л. пр. с.р. 
 

інд.  

Модуль1. 

Змістовий  модуль 1.Теоретичні  та методичні засади  фінансового 

аналізу 

Сутність фінансового аналізу, 

його методи та прийоми   
16 2 1 13 

- 

Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу   
14 - 1 13 

- 

 Аналіз майна підприємства   14 - 1 13 - 

Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства  
14 - 1 13 

- 

Разом – зм. модуль1 58 2 4 52 - 

Змістовий модуль 2. Комплексна оцінка фінансового стану 

підприємства 

Аналіз  грошових потоків    13 - 1 12 - 

Аналіз ліквідності та 

платоспроможності 

підприємства 

13 - 1 12 

- 

Аналіз фінансової 

стабільності підприємства  
13 - 1 12 

- 

Аналіз ділової активності 

підприємства     
13 - 1 12 

- 

Аналіз прибутковості й 

рентабельності підприємства   
13 - 1 12 

- 

Аналіз інвестиційної 

діяльності підприємства  
13 - 1 12 

- 

Аналіз і прогнозування 

можливого банкрутства 

підприємства   

14 - 2 12 

- 

Разом – зм. модуль 2 92 - 8 84 - 

              Всього 150 2 12 136 - 
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5. Теми практичних занять 

 
№ п/п Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1. 
Сутність фінансового аналізу, його методи та 

прийоми   
2 - 

2. 
Інформаційне забезпечення фінансового 

аналізу   
2 1 

3.  Аналіз майна підприємства   4 1 

4. 
Аналіз джерел формування капіталу 

підприємства  
4 1 

5. Аналіз  грошових потоків    2 1 

6. 
Аналіз ліквідності та платоспроможності 

підприємства 
2 1 

7 Аналіз фінансової стабільності підприємства  2 1 

8. Аналіз ділової активності підприємства     
2 

 
1 

9. 
Аналіз прибутковості й рентабельності 

підприємства   
2 1 

10. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства  2 1 

11. 
Аналіз і прогнозування можливого 

банкрутства підприємства   
2 1 

 Разом 26 12 

 

6. Самостійна робота 

     Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми 

навчання : 

25 годин – підготовка до аудиторних занять; 

30 годин – підготовка до контрольних заходів; 

45 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 

     Розподіл годин самостійної роботи для студентів заочної форми 

навчання : 

7 годин – підготовка до аудиторних занять; 

30 годин – підготовка до контрольних заходів; 

99 годин – підготовка питань, які не розглядаються під час 

аудиторних занять. 
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6.1. Завдання для самостійної роботи 

 

 № Тема самостійної роботи Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 Етапи фінансового аналізу 4 9 

2 Використання статистичної звітності у 

фінансовому аналізі 

4 9 

3 Аналітичний баланс, як інструмент оцінки 

фінансового стану 

4 9 

4 Застосування прийомів детермінованого 

моделювання для аналізу оборотності капіталу 

4 9 

5 Оптимізація грошових потоків підприємства 4 9 

6 Значення ліквідності та платоспроможності для 

оцінки фінансового стану підприємства 

4 9 

7 Узагальнюючі та часткові показники фінансової 

стійкості 

4 9 

8 «Золоте правило» розвитку підприємства 4 9 

9 Факторний аналіз фінансових результатів 4 9 

10 Оцінка інвестиційної привабливості акцій 

підприємства 

4 9 

11 Зарубіжні та вітчизняні методики прогнозування 

ймовірності  банкрутства підприємства 

5 9 

 Разом 45 99 

  

     Звіт про самостійну роботу складається  на папері формату А-4. 

Оформлення — згідно стандартних вимог до друкованих текстів. Усі 

звіти можуть бути зброшурованими в один. 

  

7. Методи навчання 

 

Під час лекційного курсу застосовується слайдова презентація (у 

програмі «Microsoft Power Point»), роздатковий матеріал, ілюстраційні 

матеріали та схеми.   

На практичних заняттях: 

- використовується роздатковий матеріал (наочність) для 

формування у студентів системного мислення, розвитку пам'яті; 

- проводиться дискусійне обговорення проблемних питань; 

- задаються провокаційні питання; 
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- розв'язання задач та кейсів, ситуаційних завдань. 

 

8. Методи контролю 

 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни 

проводиться у комп’ютерній тестовій формі. Контрольні завдання за 

змістовим модулем включають тестові питання двох рівнів та 

практичні задачі (із варіантами відповідей). 

Контроль самостійної роботи проводиться: 

- з лекційного матеріалу – шляхом перевірки конспектів; 

- з практичних занять – на основі перевірки виконаних завдань, есе, 

тестів. 

Підсумковий контроль знань відбувається на іспиті у письмовій 

формі у вигляді комплексних контрольних робіт (ККР), які включають  

одне теоретичне питання, 5 тестових завдань та дві задачі 

Усі форми контролю включено до 100-бальної шкали оцінки. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

 

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 
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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. 

 

 

9. Розподіл балів, що присвоюються студентам 

 
Поточне тестування  Підсумк

овий 

іспит 

Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2  

40 

 

100 30 30 

Т1 Т2 Т3 Т4    Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 

7 7 8 8 4 4 4 4 4 5 5 

Т1, Т2... Т11 – теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання : 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 відмінно 

82–89 
добре 

74–81 

64–73 
задовільно 

60–63 

35–59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0–34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 
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10. Методичне забезпечення дисципліни 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Система  

фінансово – економічного аналізу діяльності суб’єкта 

господарювання» включає: 

1. Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни 

(КНМЗД) 

     2. 06–03-27 Мельник, Л. М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни 

“Система фінансового аналізу суб’єктів господарювання” для 

студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-

економічною безпекою» 

    3. 06-03-61 Мельник, Л. М., Чуприна, А. І. (2013) методичні 

вказівки для самостійної підготовки та проведення практичних занять 

з дисципліни «Система фінансового аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління 

фінансово-економічною безпекою»  

4.Опорний конспект лекцій на електронному носії. 

5. Слайдова презентація курсу «Система  фінансово – економічного 

аналізу діяльності суб’єкта господарювання» (лекційні та практичні 

заняття) в програмі «Microsoft Power Point».  

6. Друкований роздатковий матеріал. 

11. Рекомендована література 

11.1. Базова  

1. Салига С.Я., Дацій Н.В. , Корецька С.О. Фінансовий аналіз: 

Навчальний посібник .-К.:ЦНЛ, 2006.-210 с. 

2. Подольська В.О. , Яріш О.В. Фінансовий аналіз: Навчальний 

посібник .- К.: ЦНЛ, 2007.-488 с. 

 

11.2. Допоміжна 

1. Єлейно Я.І. та ін. Основи фінансового аналізу.-Львів: Львівський 

банківський інститут НБУ, 2000.-141 ст. 

2. Заруба О.Д. Основи фінансового аналізу та менеджменту.-К.: Вид-

во УФІМБ, 1995.- 110 ст. 

3. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: Навч.пос.-2-ге вид., стереотип.-

К.: МАУП, 2001.-151 ст. 

4. Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення (на 
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прикладі роботи вищого навч.закл.):Навч.пос.-К.: Вид-во Європ.Унів., 

2002.-201 ст. 

5. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: Навч.пос.-

К.:ЦУЛ, 2003,-224 ст. 

6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз підприємств.-К.: 

Знання, 2002.-294 ст. 

7. Павловська О.В.та ін Фінансовий аналіз : Навч.метод.пос. для 

самост.вивч. дисципл.К.-КНЕУ 2002.-388 ст. 

8. Попович П.Я.    Економічний аналіз діяльності суб’єктів 

господарювання. Підручник.-Тернопіль: Економічна думка.2001-454 

ст. 

9. Шиян Д.В., Строченко Н.І. Фінансовий аналіз.Навчальний посібник 

.-К.: А.С.К. ,2005. – 240 с. 

 

12. Електронний репозитарій НУВГП 

 

1. 06–03-27 Мельник, Л. М. (2013) Конспект лекцій з дисципліни 

“Система фінансового аналізу суб’єктів господарювання” для 

студентів спеціальності 8.18010014 „Управління фінансово-

економічною безпекою”.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/3966 

2. 06-03-61 Мельник, Л. М., Чуприна, А. І. (2013) методичні вказівки 

для самостійної підготовки та проведення практичних занять з 

дисципліни «Система фінансового аналізу діяльності суб’єктів 

господарювання» для студентів спеціальності 8.18010014 «Управління 

фінансово-економічною безпекою» [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://ep3.nuwm.edu.ua/id/eprint/4015 

 
13. Інформаційні ресурси: 

 

1.Державна регуляторна служба України /[Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http:// www.dkrp.gov.ua. 

2.Державний комітет статистики України / [Електронний ресурс]. – 

режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

3.Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  

4. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/  

5. Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського / [Електронний 
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ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/  

6. Проект підтримки МСП в пріоритетних регіонах України 

/[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.sme.ukraine-

inform.org.ua 

7. Рівненська обласна універсальна наукова бібліотека (м. Рівне, 

майдан Короленка, 6) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.libr.rv.ua/  

8. Рівненська централізована бібліотечна система (м. Рівне, вул. 

Київська, 44) / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cbs.rv.ua/  

9. Цифровий репозиторій ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова /  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/  

10. Цифровий репозиторій Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://dspace.univer.kharkov.ua/handle/123456789/568 9. 

11. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


