
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
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Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
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Обов’язкова
Другий (магістерський)
Українська
Перший
5,0
Денна/заочна

Результати навчання.' Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти аналізувати майно та джерела формування капіталу 
підприємства; проводити об’єктивну оцінку фінансового стану, фінансових результатів, 
ділової активності підприємства; виявляти фактори і причини, що викликали досягнутий 
фінансовий стан підприємства; аналізувати ліквідність, платоспроможність та грошові 
потоки підприємства; оцінювати фінансову стійкість, кредитоспроможність підприємства та 
прибутковість капіталу підприємства та інвестиційну діяльність.

Зміст навчальної дисципліни: Теоретичні основи фінансового аналізу. Методи і способи 
фінансового аналізу. Оцінка фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості 
підприємства Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства. Аналіз грошових 
потоків. Аналіз кредитоспроможності підприємства. Аналіз ефективності використання 
капіталу. Оцінка виробничо-фінансового левериджу. Аналіз ділової активності та 
інвестиційної діяльності підприємства. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних 
підприємств. Стратегічний аналіз фінансових ризиків.

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  102 год., разом -  150 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

•

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: іспит - 1 семестр.
Навчальні ресурси:
1 .Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія і практика: навч. посібник /О.Я. Базілінська. 
-  К.: Центр учбової літератури, 2014. -  328с.
2. Білик М.Д.Фінансовий аналіз: навч. посібник / М.Д.Білик, О.В.Павловська,
Н.М.Притуляк, Н.Ю.Невмержицька.- 2-е вид., без змін. -  К.: КНЕУ, 2017. -  592с.
3. Гушко С. В. Фінансовий аналіз: навч. посібник. / С. В. Гушко, А.В. Шайкан, Н.П. Шайкан, 
О.А.Гушко. -  Вид. 2-е, пе-рероб. і допов. -  Кривий Ріг: Чернявський Д. О., 2016.- 174 с.
4. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: навч. посібник /Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. -  К.: Центр учбової 
літератури, 2017. -  328с.
5. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз : підручник / Г.О. Крамаренко, О.Є. Чорна.- К.: Центр 
учбової літератури, 2008 -  392 с.
6. Електронна бібліотека ПВНЗ «Нікопольсьський економічний університет» 
http://library.iapm.edu.ua
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