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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Фінансовий аналіз 

Шифр та назва 

спеціальності 

Загальноакадемічна база вибіркових дисциплін 

Назва освітньої 

програми 

__ 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Вибіркова навчальна дисципліна циклу загальної підготовки  

Обсяг дисципліни 4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни вивчення 

дисципліни 

ІІІ курс, 3(11) чверть 

Назва кафедри, яка 

викладає дисципліну 

Обліку і аудиту 

Провідний викладач 

(лектор) 

Канд. екон. наук, доцент Распопова Юлія Олександрівна 

E-mail: juraspopova@gmail.com, кімн. Б-405 

Мова викладання Українська 

Передумови 

вивчення дисципліни 

Вивченню дисципліни має передувати вивчення економічних дисциплін 

освітніх програм повної загальної середньої освіти та/або фахової 

передвищої освіти 

Мета навчальної 

дисципліни 

Формування теоретичних знань та практичних навичок з методики 

проведення фінансового аналізу підприємств 

Компетентності, 

формування яких 

забезпечує 

навчальна 

дисципліна 

Загальні: 

- здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями; 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; 

- навички використання сучасних інформаційних систем і комунікаційних 

технологій. 

Спеціальні (фахові): 

- проводити аналіз господарської діяльності підприємства та фінансовий 

аналіз з метою прийняття управлінських рішень; 

- здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним процесам в 

економіці; 

- використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Програмні 

результати навчання 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

- значення і теоретичні засади фінансового аналізу; 

- інформаційне забезпечення фінансового аналізу; 

- методичне забезпечення фінансового аналізу 

- організаційне забезпечення фінансового аналізу. 

вміти: 

- аналізувати баланс та звіт про фінансові результати підприємства; 

- оцінити ліквідність та фінансову стійкість підприємства;  

- оцінити ділову активність та рентабельність підприємства; 

- оцінити імовірність банкрутства підприємства; 

- робити висновки за результатами аналізу та рекомендації щодо поліпшення 

фінансового стану підприємства. 

Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання: 

- знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних 

рівнях економічних систем; 

- розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової 

та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів 

обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, 

економічної і екологічної відповідальності підприємств; 

- визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
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оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 

- формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію 

для прийняття управлінських рішень; 

- володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності підприємств; 

- розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

Зміст навчальної 

дисципліни 

Модуль 1. Поняття та інформаційна база фінансового аналізу. 

Модуль 2. Аналіз фінансової звітності. 

Модуль 3. Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності за даними балансу. 

Модуль 4. Діагностика вірогідності банкрутства. 

Заходи та методи 

оцінювання 

Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання чотирьох 

модульних контрольних робіт у тестовій формі. 

Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.  

Підсумкова оцінка (в т.ч. семестрова) навчальної дисципліни визначається 

як середнє арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою. 

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах Усього Чверті   
… 11 … 

Усього годин за навчальним планом, у тому числі: 120  120  

Аудиторні заняття, з них: 32  32  

Лекції 16  16  

Лабораторні роботи –  –  

Практичні заняття 16  16  

Семінарські заняття –  –  

Самостійна робота, у тому числі при: 88  88  

підготовці до аудиторних занять 16  16  

підготовці до модульного контролю 12  12  

виконанні курсових проектів (робіт) –  –  

виконанні індивідуальних завдань –  –  

опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 
60  60  

Заходи модульного контролю Модульні 

контр.роботи 

 Модульні 

контр.роботи 

 

Захід семестрового контролю Диф. залік  Диф. залік  

 

Специфічні 

засоби навчання 

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання, 

специфічні засоби навчання не передбачені 

Навчально-

методичне 

забезпечення 

Основна література: 

1. Фінансовий аналіз: навч. посібник. Частина I. Аналіз фінансової звітності / 

Р.Б. Сокольська, В.Д. Зелікман, Т.В. Акімова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 

2015. – 92 с. 

2. Фінансовий аналіз: навч. посібник. Частина IІ. Спеціальні методи фінансового 

аналізу / Р.Б. Сокольська, В.Д. Зелікман, Т.В. Акімова. – Дніпро: НМетАУ, 

2016. – 76 с. 

3. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, розбір 

конкретних ситуацій, ділова гра на прикладі металургійного підприємства: 

навч. посіб / Н.Г. Шпанковська, Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук [та ін.]; за 

ред.  К.Ф. Ковальчука. – К.: «Центр учбової літератури», 2012. – 328 с. 

4. Облік, перевірка й аналіз у системі фінансового контролю на підприємствах: 

Монографія / Г.О. Король, Р.Б. Сокольська, В.Д. Зелікман та ін. – Дніпро: Ліра, 

2018. – 136 с. 

5. Збірник господарських ситуацій, виробничих задач та імітаційних вправ з 

дисципліни «Фінансовий аналіз» для студентів спеціальності 071 – облік і 

оподаткування (бакалаврський рівень) / Укладачі: Р.Б. Сокольська, 

В.Д. Зелікман, Ю.О. Распопова. - Дніпро: НМетАУ, 2018. - 46 с. 
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6. Финансовый менеджмент предприятий: Прикладные вопросы с анализом 

деловых ситуаций [Текст]: учебное пособие для студ. эконом. спец./ 

В.П. Савчук. - К.: ИД "Максимум", 2001. - 600 с. 

7. Методичні рекомендації з проведення аналізу фінансово-господарського стану 

підприємств та організацій. – К.: ДПАУ, 2000, – 48с. 

Додаткова література: 

1. Фінансовий аналіз : навч. посібник. / [І.О. Школьник, І.М. Боярко, О.В. Дейнека 

та ін.] – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 368 с. 

2. Фінансовий аналіз : навч. посібник / М.Р. Лучко, С.М. Жукевич, А.І. Фаріон. – 

Тернопіль:, ТНЕУ, – 2016 – 304 с. 

3. Фінансовий аналіз : навч. посібник / І.П. Отенко, Г.Ф. Азаренков, 

Г.А. Іващенко. – Х. : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. – 156 с. 

4. Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Ю.М. Тютюнник, Л.О Дорогань-Писаренко, 

С.В. Тютюнник. – Полтава: ПДАА, 2016. – 430 с. 

5. Мних Є.В. Фінансовий аналіз : підручник / Є.В. Мних, Н.С. Барабаш. – К.: 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с. 

6. Економічний аналіз : навч. посібник/ М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, 

М.І. Горбаток та ін.; За ред. М.Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: 

КНЕУ, 2003. - 556 с. 

Інтернет-джерела: 

1. Державна служба статистики України: офіційний сайт URL : http:// 

www.ukrstat.gov.ua/ 

2. Бухгалтер 911: офіційний сайт URL : http://buhgalter911.com/  

3. Бухгалтер 24 – Інформаційний бізнес портал: офіційний сайт URL : 

https://www.buh24.com.ua/ 

 

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (Протокол 

№ 01-б/20-21 від 23.11.2020 р.). 

 

Гарант освітньої програми, доцент Юлія РАСПОПОВА 
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