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«Фінансовий аналіз»  

Шифр  та назва спеціальності 071 – Облік  і  оподаткування Факультет / Інститут ННІ Економіки, менеджменту та міжнародного 
бізнесу 

Назва освітньо-наукової програми Облік, аудит і оподаткування Кафедра Економічного аналізу та обліку 

ВИКЛАДАЧ  

 

Якименко-Терещенко Наталія Василівна, mtk_gd@ukr.net 

Доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 16 років. Автор понад 
150 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Основи бізнес-аналізу», «Фінансовий аналіз»  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння методикою фінансового аналізу, що, спираючись на комплекс економіко-математичних і 
статистичних методів і прийомів, дозволяє  виявити резерви підвищення ефективності діяльності підприємства. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з питань проведення фінансового аналізу підприємства; виявлення резервів підвищення 
ефективності діяльності та поліпшення фінансового стану підприємства; використання результатів аналізу в управлінні підприємством. 

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - екзамен 

Результати навчання 
Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи 
сучасні техніки аналізу.Оґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших 
користувачів інформації   у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 86 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Економічний аналіз», «Управлінський облік» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з основною 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Студент допускається до здачі підсумкового 
контролю тільки за умови отримання позитивної оцінки з курсового проекту.  Без особистої присутності студента підсумковий контроль 
не проводиться.  

 



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Теоретичні основи фінансового аналізу Практична 
робота 1 

Фінансова звітність 
підприємства   
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Зовнішній та внутрішній фінансовий 
аналіз: спільне та особливе  

Лекція 2 Інформаційне забезпечення фінансового аналізу Практична 
робота 2 

Характеристика та оцінка  
інформаційної бази 
фінансового аналізу 

Особливості складання фінансової 
звітності за національними та 
міжнародними стандартами  

Лекція 3 Аналіз майна підприємства Практична 
робота 3 

Аналіз активу балансу Бухгалтерський баланс як головна 
форма фінансової звітності:. 
Характеристика складу і структури 
балансу 

Лекція 4 Аналіз джерел формування капіталу підприємства Практична 
робота 4 

Аналіз джерел формування 
капіталу (аналіз пасивів 
балансу) 

Поняття капіталу: види, характеристика 

Лекція 5 Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства Практична 
робота 5 
 

Визначення ефективності 
Аналіз ліквідності балансу.  
Методика аналізу поточної та 
перспективної 
платоспроможності 

Платоспроможність підприємства: 
сутнісна характеристика, види 

Лекція 6 Аналіз фінансової стійкості підприємства Практична 
робота 6 

Визначення абсолютних та 
відносних  показників 
фінансової стійкості та їхній 
аналіз. Оцінка запасу 
фінансової стійкості (зони 
безпечності) підприємства. 

Поняття фінансової  стійкості, 
визначення її видів та меж 

Лекція 7 Аналіз грошових потоків Практична 
робота 7 

Головні напрямки аналіз руху 
грошових коштів прямим та 
непрямим методами. 
Методика розрахунку 
необхідної фінансової потреби 

Сутність грошового потоку та 
необхідність його аналізу.   

Лекція 8 Аналіз ділової активності  підприємства Практична 
робота 8 

Ділова активність 
підприємства за системою 
показників. Вплив оборотності 
активів підприємства на 
показники ефективності його 
роботи 

Послідовність аналізу основних 
показників ділової активності 

Лекція 9 Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства   Практична 
робота 9 

Факторний аналіз показників 
фінансових результатів  
Аналіз рентабельності 
діяльності підприємства за 

Аналіз формування доходів, витрат і 
фінансових результатів  за інформацією 
форми № 2 «Звіт про фінансові 
результати (Звіт про сукупний дохід)» 



системою   показників  

Лекція 10 Аналіз кредитоспроможності  підприємства Практична 
робота 10 

Методи аналізу  та оцінки 
кредитоспроможності 
підприємств України 

Світова практика аналізу 
кредитоспроможності клієнта 

Лекція 11 Аналіз інвестиційної привабливості підприємства Практична 
робота 11 

Інвестиційна привабливість 
підприємства за системою 
показників 

 Аналіз фінансових та капітальних 
інвестицій 

Лекція 12 Комплексний аналіз фінансового стану підприємства Практична 
робота 12 

Комплексний аналіз на основі 
порівняльної характеристики 
розрахункових показників із їх 
еталонними величинами. 
Розрахунок інтегрального 
показника фінансового стану 
підприємства  

 

Завдання та етапи проведення 
комплексної оцінки фінансового стану 
підприємства  
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1. Фінансово-економічний аналіз: підручник / Ред. П.Ю. Буряк. – К.: 
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Н.І. Строченко; С.Я. Салига , Дацій Н.В., Корецька С.О., Нестеренко Н.В., 
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИДО ІСПИТУ  

Види фінансового аналізу та його користувачі. Інформаційна база фінансового аналізу. Значення фінансової стійкості. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Сутність 
платоспроможності та ліквідності. Аналіз ліквідності балансу. Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу. Аналіз прибутковості. Оцінка кредитоспроможності позичальника. 
Сутність ділової активності підприємства та показники, що її характеризують. Аналіз ефективності та інвестиційної привабливості підприємства. Аналіз основного капіталу. Аналіз 
оборотного капіталу. Аналіз дебіторської заборгованості. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 



СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки (у т. ч. курсовий 
проект) 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»:виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікт узвертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Сілабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


