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Семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення 

дисципліни 
6 семестр 

Факультети/ННЦ, 
студентам яких 
пропонується 

Для бакалаврів Економіко-гуманітарного факультету, ОПП «Фінанси, 
банківська справа та страхування», 

Перелік компетентностей та 
результатів навчання, що 

забезпечує дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні, шукати, обробляти та аналізувати інформацію з різних 
джерел. 2. Вміння використовувати теоретичний та методичний інструментарій 
фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших наук 
для діагностики стану фінансових систем. 
Результати навчання. Вміння пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, 
рішення та власний досвід фахівцям і нефахівцям у фінансовій області. 
Демонструвати навички складання фінансової звітності за Національними та 
Міжнародними стандартами, аналізу та інтерпретації фінансової, статистичної 
та пов’язаної інформації. 

Опис дисципліни 

Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

«Інформатика», «Мікроекономіка», «Регіональна економіка», «Статистика», 
«Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», 
«Фінанси, гроші та кредит (загальний курс)». 

Основні теми дисципліни 

Лекції: 
Тема 1. Сутність фінансового аналізу та характеристика фінансових ресурсів 
підприємства. Тема 2. Методи та методика проведення фінансового аналізу. 
Тема 3. Інформаційна база фінансового аналізу. Тема 4. Показники фінансового 
стану підприємства та їх характеристика. Тема 5. Аналіз наявності та 
ефективності використання оборотних коштів підприємства. Тема 6. Аналіз 
ліквідності та платоспроможності підприємства. Тема 7. Аналіз інвестиційної 
активності підприємства. Тема 8. Аналіз капіталу підприємства. Тема 9. Аналіз 
майна підприємства. Тема 10. Аналіз руху грошових потоків. Тема 11. 
Комплексний аналіз прибутку (рентабельності) підприємства. 

Практичні заняття: 
ПЗ 1. Сутність фінансового аналізу та характеристика фінансових ресурсів 
підприємства. ПЗ 2. Методи та методика проведення фінансового аналізу. ПЗ 3. 
Інформаційна база фінансового аналізу. ПЗ 4. Показники фінансового стану 
підприємства та їх характеристика. ПЗ 5. Аналіз наявності та ефективності 
використання оборотних коштів підприємства. ПЗ 6. Аналіз ліквідності та 
платоспроможності підприємства. ПЗ 7. Аналіз інвестиційної активності 
підприємства. ПЗ 8. Аналіз капіталу підприємства. ПЗ 9. Аналіз майна 
підприємства. ПЗ 10. Аналіз руху грошових потоків. ПЗ 11. Комплексний аналіз 
прибутку (рентабельності) підприємства. 
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