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1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета вивчення дисципліни - глибоке оволодіння методами комплексного, 

системного фінансово-економічного аналізу, показниками за допомогою яких 

забезпечується належна оцінка фінансового стану суб’єктів діяльності. 

Завданням вивчення дисципліни є набуття навичок по отриманню 

вузлових параметрів, які дають об’єктивну і достовірну картину щодо 

фінансового стану підприємства, розміру його прибутків і збитків, змін у 

структурі активів і пасивів, в розрахунках з дебіторами і кредиторами. При цьому 

визначається не лише сучасний стан підприємства щодо його платоспроможності 

та фінансової стійкості, але і їх перспективні показники.. 

Предметом навчальної дисципліни є систематизації знань студентів щодо 

глибокого та всебічного вивчення фінансового стану підприємства та чинників 

його формування, опануванні прийомів та методів фінансового аналізу, логіки та 

методики його здійснення. 

Компетентності: 

- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;  

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень; 

- здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

Програмні результати навчання: 

- формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень; 

- збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для 

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень; 

- вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, 

здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове 

забезпечення; 

- застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування та інтерпретувати їх у професійну діяльність та 

господарську практику. 

 



 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. 

Змістовий модуль 1. Інформаційна база, аналіз фінансового стану та майна 

підприємства  

Тема 1. Мета, зміст, завдання та інформаційна база  

фінансового аналізу 

1.1. Поняття і мета фінансового аналізу 

1.2. Зміст фінансового аналізу 

1.3. Завдання та принципи фінансового аналізу 

1.4. Інформаційна база фінансового аналізу 

Тема 2. Прийоми та методи фінансового аналізу 

2.1. Характеристика основних аналітичних задач та їх класифікація  

2.2. Методологія і методика аналізу 

2.3 Прийоми елімінування у фінансовому аналізі 

2.4. Кореляційний аналіз 

Тема 3. Попередній аналіз фінансового стану підприємства 

3.1. Сутність і етапи попереднього аналізу фінансового стану п-ва. 

3.2. Показники, що характеризують фінансовий стан підприємства. 

Тема 4.   Аналіз майна підприємства 

4.1 Етапи аналізу складу майна підприємства 

4.2  Етапи аналізу структури майна підприємства 

 

Змістовий модуль 2. Аналіз оборотних активів та фінансової стійкості 

підприємства 

Тема 5. Аналіз оборотних активів підприємства 

5.1 Значення і завдання аналізу оборотних активів підприємства 

5.2 Аналіз стану оборотних коштів підприємства 

5.3 Аналіз використання оборотних коштів підприємства. 

Тема 6. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 

6.1 Аналіз ліквідності підприємства. 

6.2Аналіз платоспроможності підприємства 

Тема 7. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

7.1 Сутність фінансової стійкості. 

7.2 Поточна фінансова стійкість підприємства. 

7.3 Показники оцінки фінансової стійкості підприємства 

 

 

 



 

 

МОДУЛЬ 2. 

Змістовий модуль 3. Аналіз кредитоспроможності та прибутковості 

підприємства 

Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

8.1 Сутність кредитоспроможності та необхідність її оцінювання. 

8.2 Оцінювання кредитоспроможності позичальника. 

8.3. Система показників, що характеризують фінансовий стан позичальника та 

методика їх оцінювання. 

8.4. Визначення класу позичальника. 

Тема 9. Аналіз ділової активності підприємства 

9.1. Показники для проведення деталізованого аналізу ділової активності 

підприємства. 

9.2. Рівень ефективності використання ресурсів підприємства. 

Тема 10.  Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства 

10.1 Показники прибутковості та рентабельності підприємства. 

10.2 Аналіз рівня рентабельності виробництва. 

10.3 Аналіз рентабельності окремих видів продукції. 

 

Змістовий модуль 4. Комплексне оцінювання фінансового стану 

підприємства 

Тема 11. Аналіз грошових потоків підприємства 

11.1 Аналіз руху грошових коштів. 

11.2 Модель Баумоля. 

11.3 Модель Міллера-Орра. 

Тема 12. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 

12.1 Ціна капіталу. Базова концепція. 

12.2  Зважена ціна капіталу. 

12.3 Гранична ціна капіталу. 

12.4 Леверидж і його роль у фінансовому аналізі. 

12.5 Метод «мертвої точки». 

Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 

13.1 Методика    комплексної    оцінки    ефективності діяльності 

2. Порівняльна комплексна рейтингова оцінка підприємств-емітентів. 

 

 

 



 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо-

го  
у тому числі усьо- 

го  
у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Інформаційна база, аналіз фінансового стану та майна підприємства  

Тема 1. Мета, зміст, 

завдання та 

інформаційна база  

фінансового аналізу 

10 2 2  - 6 9 0,5 0,5  - 8 

Тема 2. Прийоми та 

методи фінансового 

аналізу 
10 2 2  - 6 10 0,5 0,5  - 9 

Тема 3. Попередній 

аналіз фінансового стану 

підприємства 
8 1 1  - 6 8,5 0,5   - 8 

Тема 4.   Аналіз майна 

підприємства 8 1 1  - 6 10 0,5 0,5  - 9 

Разом за змістовим 

модулем 1 36 6 6  - 24 37,5 2 1,5  - 34 

Змістовий модуль 2. Аналіз оборотних активів та фінансової стійкості підприємства 

Тема 5. Аналіз 

оборотних активів 

підприємства 
9 1 2  - 6 9,5 1 0,5  - 8 

Тема 6. Аналіз 

ліквідності та 

платоспроможності 

підприємства 

10 2 2  - 6 9,5 0,5   - 9 

Тема 7. Аналіз 

фінансової стійкості 

підприємства 
9 1 2  - 6 10 0,5 0,5  - 9 

Разом за змістовим 

модулем 2 28 4 6  - 18 29 2 1  - 26 

МОДУЛЬ 2 



 

Змістовий модуль 3. Аналіз кредитоспроможності та прибутковості підприємства 

Тема 8. Аналіз 

кредитоспроможності 

підприємства 
9 1 2  - 6 9 1   - 8 

Тема 9. Аналіз ділової 

активності підприємства 9 1 2  - 6 8,5 0,5   - 8 

* Тема 10. Аналіз 

прибутковості та 

рентабельності 

підприємства  

10 2 2  - 6 9 0,5 0,5  - 8 

Разом за змістовим 

модулем 3 28 4 6  - 18 26,5 2 0,5  - 24 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Змістовий модуль 4. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 

Тема 11. Аналіз 

грошових потоків 

підприємства 
9 2 1  - 6 8,5 0,5   - 8 

Тема 12. Аналіз джерел 

формування капіталу 

підприємства 
10 2 2  - 6 9 0,5 0,5  - 8 

Тема 13. Комплексне 

оцінювання фінансового 

стану підприємства 
9 2 1  - 6 9,5 1 0,5  - 8 

Разом за змістовим 

модулем 4 28 6 4  - 18 27 2 1  - 24 

ІНДЗ: реферат           -  

Усього годин 120 20 
2

2   78 180 8 4  - 108 

 
*залучений представник роботодавця для спільного проведення аудиторних зайнять 

 

 

 



 

 

5. Теми семінарських (практичних) занять 
 

№ 

п/п 
 

Назва теми 

Кількість год. 

денна заочна 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1. Інформаційна база, аналіз фінансового стану та майна 

підприємства 

1. Тема 1. Мета, зміст, завдання та інформаційна база  

фінансового аналізу 2 0,5 

2 Тема 2. Прийоми та методи фінансового аналізу 2 0,5 

3 Тема 3. Попередній аналіз фінансового стану підприємства 
1  

4 Тема 4. Аналіз майна підприємства 1 0,5 

Змістовий модуль 2. Аналіз оборотних активів та фінансової стійкості підприємства 

5 Тема 5. Аналіз оборотних активів підприємства 2 0,5 

6 Тема 6. Аналіз ліквідності та платоспроможності 

підприємства 

2  

7 Тема 7. Аналіз фінансової стійкості підприємства 2 0,5 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 3. Аналіз кредитоспроможності та прибутковості підприємства 

8 Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства 2  

9 Тема 9. Аналіз ділової активності підприємства 2  

10 Тема 10. Аналіз прибутковості та рентабельності 

підприємства 

2 0,5 

Змістовий модуль 4. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 

11 Тема 11. Аналіз грошових потоків підприємства 1  

12 Тема 12. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 2 0,5 

13 Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану 

підприємства 

2 0,5 

 Разом 22 год. 4 год. 

 

 

 



 

 

4. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 
 

Назва теми 

Кількість год. 

денна заочна 

МОДУЛЬ 1 

Змістовий модуль 1.  

Інформаційна база, аналіз фінансового стану та майна підприємства 

1. Тема 1. Мета, зміст, завдання та інформаційна база  

фінансового аналізу 

6 
8 

2 Тема 2. Прийоми та методи фінансового аналізу 6 9 

3 Тема 3. Попередній аналіз фінансового стану підприємства 6 8 

4 Тема 4.   Аналіз майна підприємства 6 9 

Змістовий модуль 2.  

Аналіз оборотних активів та фінансової стійкості підприємства 

5 Тема 5. Аналіз оборотних активів підприємства 6 8 

6 Тема 6. Аналіз ліквідності та платоспроможності 

підприємства 

6 9 

7 Тема 7. Аналіз фінансової стійкості підприємства 6 9 

МОДУЛЬ 2 

Змістовий модуль 3. Аналіз кредитоспроможності та прибутковості підприємства 

8 Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства 6 8 

9 Тема 9. Аналіз ділової активності підприємства 6 8 

10 Тема 10. Аналіз прибутковості та рентабельності 

підприємства 

6 8 

Змістовий модуль 4. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства 

11 Тема 11. Аналіз грошових потоків підприємства 6 8 

12 Тема 12. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 6 8 

13 Тема 13. Комплексне оцінювання фінансового стану 

підприємства 

6 8 

 Разом 78 год. 108 год. 

 

 

 

 

 



 

 

5. Індивідуальні завдання 

З метою поглибленого вивчення теоретичного і практичного матеріалу 

студент пише реферат. 

Підготовка реферату - один з етапів вивчення дисципліни «Фінансовий 

аналіз», що дозволяє розширити й поглибити теоретичні знання та практичні 

навички аналітичної роботи з окремих тем на основі самостійного опрацювання і 

узагальнення матеріалів, отриманих і нормативних і літературних джерел. 

Реферати виконуються студентами денної форми навчання, вони є 

результатом самостійного дослідження з обраної теми. При написанні реферату 

студент повинен показати вміння користуватися нормативними документами, 

літературними джерелами, узагальнювати матеріали, формулювати обґрунтовані 

висновки й пропозиції. 

Підготовка реферату включає такі етапи: вибір теми; визначення завдань 

дослідження та складання плану реферату; підбір літературних джерел і 

фактичного матеріалу; написання та оформлення реферату. 

Вибір теми. Тему реферату студент обирає з наданого переліку тем  

самостійно або за допомогою керівника. 

При виборі теми реферату необхідно враховувати науково-дослідні інтереси 

студента і актуальність теми для практичної діяльності. Студент може також 

запропонувати свою тему, при цьому вона повинна мати теоретичне або 

практичне значення для конкретного підприємства, галузі або народного 

господарства України. 

Визначення завдань дослідження і складання плану реферату. Обравши тему 

реферату, студент визначає мету і об'єкт дослідження. Це допоможе встановити 

сукупність завдань, які потрібно вирішити при написанні реферату. 

Мета реферату - закріплення теоретичних дисципліни «Фінансовий аналіз», 

поглиблене вивчення і розробка окремих проблемних питань, узагальнення і 

підготовка пропозицій з використання аналітичних методів фінансового аналізу в 

підприємницькій діяльності. 

Після визначення мети і завдань дослідження студент разом з керівником 

складає план реферату і визначає терміни його написання і захисту. 

Реферат студент виконує з використанням одержаних знань при вивченні 

математики, статистики, теорії економічного аналізу та інших курсів. 

Реферат повинен містити критичну оцінку літературних джерел, практичного 

й теоретичного досвіду проведення економічного аналізу, характеризувати 

самостійну роботу майбутніх спеціалістів з практичного застосування методики 

проведення економічного аналізу. 



 

Загальний обсяг реферату не повинен перевищувати 10-15 сторінок (без 

додатків і списку літератури). 

Підготовлений реферат може мати приблизно таку структуру:  

1 Вступ (1-2 стор.). 

2 3агальнотеоретичннй розділ(2-3стор.). 

3 Розділ з оцінки аналітичних методів (3-4 стор.).  

4 Розділ з практичного використання аналітичних методів відповідно до 

фінансового стану підприємства (3-4 стор.).  

5 Висновки (1-2 стор.).  

6 Список використаної літератури.  

7 Додатки. 

У вступі слід обґрунтувати вибір теми, її актуальність та наукову новизну 

проведених досліджень, визначити  об’єкти дослідження. У 

загальнотеоретичному розділі розкриваються теоретичні та практичні аспекти 

теми реферату, законодавче та нормативне забезпечення аналізованих проблем. У 

розділі (оцінки аналітичних методів відповідно до теми реферату оцінюються 

існуючі аналітичні методи, методики, літературні джерела. У розділі з 

практичного використання аналітичних методів розкривається можливість 

використання рекомендованих студентом методів фінансового аналізу в 

діяльності підприємства. У цьому розділі розробки і пропозиції доцільно 

обґрунтувати розрахунками, графіками та схемами. 

У висновках слід викласти самостійні узагальнення і пропозиції, які 

відображають результати дослідження студентом даної теми. 

Список використаної літератури містить джерела, які були безпосередньо 

використані при написанні реферату. При складанні списку літератури слід 

дотримуватися такої послідовності: 

1.Закони України. 

2. Укази Президента України. 

3. Постанови Верховної Ради України. 

4. Постанови, декрети, рішення Кабінету Міністрів України. 

5. Інструктивні матеріали міністерств і відомств. 

6. Монографії, наукові праці, статті, навчальна література. 

7. Матеріали базового підприємства або галузі. 

У переліку літературних джерел законодавчі та нормативні матеріали 

розташовують у хронологічному порядку, монографії, статті та ін. – в 

алфавітному порядку за прізвищем автора. 

У додатках до реферату містяться використані студентом при розробці даної 

теми первинні документи, звітні форми, графіки та інші матеріали, які роблять 

результати дослідження більш наочними. 



 

Підбір літературних джерел фактичного матеріалу. Підбір і вивчення 

літератури є процесом творчого засвоєння питань, поставлених у рефераті. 

Доцільно спочатку опрацювати підручники, навчальні посібники, а потім 

нормативно-законодавчі документи, теоретичні розробки, статті. 

У процесі роботи над літературними джерелами необхідно виділити основне 

у прочитаному, ретельно розібратися у термінології, записати питання, що 

виникають під час роботи з літературою. 

Написання і оформлення реферату. Написання реферату передбачає кілька 

послідовних етапів. На початковому етапі відбирають і систематизують матеріал 

для підготовки роботи згідно з планом. 

Таблиці розміщують відразу після посилання на них у тексті. Вони повинні 

бути простими і зрозумілими. Нумерують таблиці послідовно в межах глави 

(розділу), причому номер розміщують праворуч над заголовком разом із словом 

«Таблиця», наприклад Таблиця 2.5. Одиниці виміру в таблицях наводять згідно із 

стандартом. 

При використанні в тексті формул обов'язково вказується значення символів. 

Формули нумерують послідовно в межах глави (розділу). наприклад (1.1). Перша 

цифра вказує главу (розділ). Друга - порядковий номер формули. 

Формою контролю самостійної роботи є перевірка підготовлених завдань, 

рефератів і співбесіда. За їх результатами викладач виставляє оцінку за виконану 

самостійну роботу з курсу «Фінансовий аналіз» згідно з існуючими критеріями 

бальної рейтингової оцінки. 

7.1. Теми рефератів 

1. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу. Зовнішні та 

внутрішні джерела.  

2. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств, окремих галузей, 

сфер діяльності та форм власності.  

3. Методологічні принципи і логіка аналітичної роботи фінансової сфери 

підприємства.  

4. Поняття та аналіз валюти балансу.  

5. Основні концепції капіталу.  

6. Основний та оборотний капітал. Перманентний (постійний) та змінний капітал. 

Власний та позиковий капітал.  

7. Поняття внутрішньої та загальної фінансової стійкості.  

8. Визначення меж фінансової стійкості.  

9. Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності) підприємства.  

10. Визначення показників, за допомогою яких аналізується запас фінансової 

стійкості.  

11. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності.  



 

12. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення (втрати).  

13. Зв’язок наявності грошових коштів з прибутком і рухом оборотного 

капіталу.  

14. Попередній, послідовний (ретроспективний) і перспективний (прогнозний) 

аналізи грошових потоків.  

15. Значення кредитоспроможності клієнта у світовій банківській практиці; 

світова практика аналізу кредитоспроможності клієнта – юридичної та фізичної 

особи.  

16. Досвід зарубіжних комерційних банків в оцінці кредитоспроможності 

позичальника.  

17. Взаємозв’язок показників віддачі капіталу й обіговості капіталу. Аналіз 

тривалості обігу капіталу. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в 

оборотних активах. Шляхи прискорення оборотності, економічний ефект у 

результаті оборотності капіталу.  

18. Методика розрахунку суми коштів, вивільнених з обігу у зв’язку з 

прискоренням оборотності, або суми додатково залучених коштів у обіг за 

умови уповільнення оборотності капіталу.  

19. Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті 

прискорення оборотності капіталу або суми недоотримання прибутку у зв’язку 

з уповільненням оборотності капіталу.  

20. Позитивний та негативний ефекти фінансового важеля. Ефект фінансового 

важеля в умовах інфляції. 

8. Методи навчання 

 

Навчання з дисципліни проходить у фрмі: лекцій (18 годин), практичних та 

семінарських занять (18 години), а також самостійної роботи (144години). 

Форми організації навчання студентів наступні: 

Лекція – це форма проведення аудиторного заняття студентів, яка на 

проблемному рівні забезпечує доведення лектором навчальної інформації шляхом 

викладання загальних і особливих положень теоретичного матеріалу даної 

навчальної дисципліни. Метою кожної лекції є висвітлення лектором проблемних 

аспектів курсу, характеристика основних категорій, ретельний розгляд окремих 

особливостей теми та визначення певних тенденцій, використання інформації у 

практичній діяльності правознавців. 

Проблемні лекції - спрямовані на розвиток логічного мислення студентів, 

коло питань теми обмежується двома – трьома ключовими моментами, 

використовується досвід закордонних навчальних закладів з роздачею студентам 

під час лекції друкованого матеріалу та виділенням головних висновків з питань, 

що розглядаються. При читанні лекцій студентам даються питання для 



 

самостійного міркування, на які лектор відповідає сам, не чекаючи відповідей 

студентів. 

Семінари – дискусії – передбачають обмін думками і поглядами учасників 

семінару по темі що розглядається, а також розвивають мислення, допомагають 

формувати висновки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції інших 

людей, критично підходити до власних поглядів. 

Мозкові атаки – це метод розв’язання невідкладних завдань за дуже 

обмежений час. Сутність його полягає в тому, щоб за невеликий проміжок часу 

висловити як найбільшу кількість ідей, обговорити і здійснити їх колекцію.  

Презентації – виступи перед аудиторією. Використовуються для 

представлення певних досягнень роботи групи, звіту про виконання 

індивідуальних завдань, інструктажу, демонстрації нових наукових розробок за 

допомогою мультимедійних засобів. 

Банки візуального супроводження – сприяють активізації творчого 

сприйняття змісту дисципліни за допомогою наочності. Використовуються при 

викладанні лекційного матеріалу. 

Індивідульно-консультативна робота зі студентами здійснюється за 

графіком індивідуально-консультативної роботи викладача у формі: 

індивідуальних занять, консультацій, перевірки виконання індивідуальних 

завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на поточний контроль, тощо. 

Формами організації індивідуально-консультативної роботи є: 

а) за засвоєнням теоретичного матеріалу: 

- консультації індивідуальні (запитання-відповідь); 

- консультації групові (розгляд типових прикладів – ситуацій); 

б) за засвоєнням практичного матеріалу: консультації індивідуальні і групові; 

в) для комплексної оцінки засвоєння програмного матеріалу: 

- індивідуальне здавання виконаних робіт. 

9. Методи контролю 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи. Форма проведення 

поточного контролю під час навчальних занять і система оцінювання рівня знань 

визначається відповідною кафедрою (предметною або цикловою комісією).  

Підсумковий контроль проводиться з метою оцінки результатів навчання 

на певному освітньому (кваліфікаційному) рівні або на окремих його завершених 

етапах. Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну 

атестацію студента.  

Вищий навчальний заклад може використовувати модульну та інші форми 

підсумкового контролю після закінчення логічно завершеної частини лекційних 



 

та практичних занять з певної дисципліни і їх результати враховувати при 

виставленні підсумкової оцінки. 

Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку або 

заліку з конкретної навчальної дисципліни в обсязі навчального матеріалу, 

визначеного навчальною програмою, і в терміни, встановлені навчальним планом.  

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ 

при рейтинговій системі оцінювання з навчальної дисципліни  

«Фінансовий аналіз» 

Модулі 
Змістовний 

модуль 1 
Змістовний 

модуль 2 
Змістовний 

модуль 3 
Змістовний модуль 

 4 Загальна 

сума балів 
Теми  Т 

1 
Т 

2 
Т 

3 
Т 

4 
МК 

1 
Т 

5 
Т 

6 
Т 

7 
МК 

2 
Т 

8 
Т 

9 
Т 

10 
МК 

3 Т11 Т12 Т13 МК4 

Кількість балів 

за теми 
6 6 6 6 

5 

6 6 6 

5 

6 6 6 

6 

6 6 6 

6 100 

в т.ч. за видами 

робіт:              

- практичнізаняття 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

- виконання СРС 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

              

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

ОцінкаECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену,курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

11. Методичне забезпечення 



 

1. Робочий зошит для проведення семінарських,занять з дисципліни 

Фінансовий аналіз для студентів спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». Умань, 2021. 

2. Непочатенко О.А., Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з 

дисципліни «Фінансовий аналіз». Умань, 2021. 

3. Непочатенко О.А., Методичні вказівки до проведення практичних занять 

та виконання самостійної роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз». Умань, 2021. 

12. Рекомендована література 

Базова 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – XIV (зі змінами і доповненнями). 

2. Закон України “Про внесення змін до Закону України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” щодо удосконалення 

деяких положень” від 5 жовтня 2019 р. № 2164 -VIII. 

3. Закон України “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23. 02.2016 р. № 

3480 – IV.    

4. Закон України “Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» 

від 21. 12.2017 р. № 2258 –VIII.    

5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності»: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 

07 лютого 2019 р. № 73. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 25 „Звіт суб’єкта малого 

підприємництва”: Затв. наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 

2018 р. № 39. 

7. Порядок проведення оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення 

виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, наданої за рахунок 

коштів міжнародних фінансових організацій. Накази Міністерства фінансів 

України від 01.04.2013 № 247 та від 26.10.2016 № 1012.   

8. Методичні рекомендації щодо встановлення загрози виникнення, 

накопичення або непогашення податкового боргу та проведення аналізу 

фінансового стану підприємства, які звертаються до органів Міндоходів для 

розстрочення (відстрочення) грошових зобов'язань (податкового боргу) (Лист 
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14. Зміни у робочій програмі на  2021-2022 навчальний рік. 

Зміни, внесені до робочої програми на 2021-2022 навчальний рік, 

охоплюють: 

1. Уточнення щодо форми підсумкового контролю у звʼязку зі змінами, 

внесеними до навчального  плану та освітньої програми,  

2. Внесення відповідних коригувань в розподіл балів, що їх отримують 

студенти в процесі вивчення дисципліни; 

3. Оновлення переліку рекомендованої літератури.  

 

 


