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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, уміннями та практичними навичками у галузі фінансового аналізу, вмінням 
структурувати фінансову інформацію для потреб аналізу, оволодіння методологічними прийомами проведення фінансового аналізу, вміння 
розраховувати широке коло показників для оцінки фінансового стану, набуття навиків інтерпретувати отримані результати фінансового аналізу та 
формувати комплексну і достовірну оцінку фінансового стану підприємства за допомогою фінансової звітності.  

 

Мета та цілі 
Метою дисципліни «Фінансовий аналіз» є формування у  здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня наукового світогляду та спеціальних 
знань в сфері вивчення і пояснення принципів та механізмів щодо послідовного оволодіння методологією та методами аналізу фінансової звітності, 
формування у студентів відповідального і професійного відношення до формування компетентних висновків та прийняття рішень на основі 
фінансового аналізу звітності підприємства. 

Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – екзамен 
(очний, заочний формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Статистика», «Звітність підприємств», «Аналіз 
господарської діяльності», «Економічний аналіз», «Фінанси» та ін.). 

Пореквізити Знання з основ фінансового аналізу можуть бути використані під час написання міждисциплінарної курсової роботи та магістерської роботи. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає здійснення організаційних, 
методичних, регуляторних інновацій у сфері обліку, оподаткування та контролю та характеризується невизначеністю умов і вимог здійснення професійної та навчальної 
діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 
ЗК 1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК 5. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з  
різних джерел. 
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних  робіт. 

СК 1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських 
рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та соціальної 
відповідальності бізнесу. 
СК 5. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з 
урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності інформації.  
СК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи фінансового 
та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 
СК 8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, 
органів державного сектору. 
СК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
СК 10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення            актуальних завдань теорії, методики, 
організації та практики  обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 
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Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 2. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 
господарювання з урахуванням професійного судження. 
ПРН 6. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу суб’єкта господарювання 
щодо облікової інформації. 
ПРН 7. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 
ПРН 9. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, оприлюднювати й 
використовувати відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень. 
ПРН 10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 
ПРН 15. Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю  та оподаткування та імплементувати їх у професійну діяльність та господарську 
практику.  
ПРН 17. Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування. 

 
Вимоги викладача 
 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача. 
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка 
за рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної 
причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо 
порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в 
ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Тема Т1. Організація 

фінансового аналізу 

та фінансово – 

облікове 

забезпечення 

діяльності 

підприємств усіх 

форм власності 

Практичне 
заняття 1 

Предмет фінансового аналізу. Місце фінансового аналізу в системі управління 
підприємством. Мета фінансового аналізу. Основні види звітності, її складові 
частини.  Основні принципи  побудови звітності відповідно до законодавства 
України та стандартів бухгалтерського обліку.  
Інформаційні потреби основних користувачів фінансових звітів. Елементи та 
якісні характеристики фінансової звітності.  
Нормативні вимоги щодо порядку формування та затвердження облікової 
політики підприємства 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Вибір облікової політики підприємства. Підготовка 
облікових даних для складання фінансової звітності. 
Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності 
підприємства. Види фінансової звітності підприємства. 
 



Лекція 2 
Лекція 3 

 

 

Тема Т2. 
Аналітичні 
можливості 
балансу, як 
основного 
джерела 
фінансового 
аналізу. 
 

 
Практичне 
заняття 2  

 
Попередня характеристика основних складових балансу підприємства. Принципи 
побудови порівняльного аналітичного балансу підприємства.  
Методика і техніка розрахунку показників фінансово – майнового стану на основі 
активу балансу підприємства. Підготовка облікових даних для складання 
балансу.  
Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності, 
прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінка та прогнозування змін в 
економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в 
майбутньому.  
Розрахунок показників ділової активності та платоспроможності для вжиття 
відповідних заходів, які допоможуть виправити становище, прийняти рішення 
про найефективніше вкладання коштів і ресурсів, скоригувати напрями 
майбутньої діяльності підприємства. 
 
 

 

 

 

 
   

 

Принципи побудови порівняльний аналітичний балансу 
підприємства. Методика фінансового аналізу структури 
ресурсів підприємства, їх ліквідності та платоспроможності 
підприємства. Методика і техніка розрахунку показників 
фінансово – майнового стану, ділової активності,  
платоспроможності, фінансової стабільності та ліквідності 
на основі балансу підприємства. 

Лекція 4 
Лекція 5 

Тема Т3. 
Аналітичні 
можливості звіту 
про фінансові 
результати для 
оцінювання 
прибутковості 
підприємства. 

Практичне 
заняття 3 

Оцінка та прогноз: прибутковості діяльності підприємства, структури доходів та 
витрат від різних форм діяльності підприємства. Розгляд напряму розвитку 
компанії в тому вигляді, в якому він проявляється виходячи зі зіставлення 
фінансових результатів за низку періодів діяльності підприємства. 
Визначення показника доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) залежно від виду діяльності підприємства. Визначення фінансового 
результату від операційної та звичайної діяльності. Визначення чистого прибутку 
(збитку) звітного періоду. Визначення економічних елементів операційних 
витрат.  

Факторний аналіз прибутку. Види та оцінка рентабельності.  
Факторний аналіз рентабельності організації. 
Модифікована схема факторного аналізу фірми «Dupont». 
Оцінка ділової активності підприємства. 
Розрахунок показників рентабельності від виробничої 
(операційної), інвестиційної та фінансової діяльності 
підприємства. Примітки до Звіту про фінансові результати. 
 

Лекція 6 Тема Т4. 
Фінансовий 
аналіз 
грошових 
потоків на 
основі звіту 
про рух 
грошових 
коштів. 

Практичне 
заняття 4  
 

Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для 
складання звіту. Методи визнання показників оцінювання грошових потоків 
підприємства. 
Прямий метод визначення руху коштів від різних видів діяльності, непрямий 
метод визначення руху грошових коштів від видів діяльності.  
Розкриття інформації про рух грошових коштів в примітках до фінансової звітності. 
Ілюстрація процесу складання Звіту про рух грошових коштів. 

  Оцінка «якості управління» підприємством на підставіі 
аналізу руху грошових потоків. Залежність «якості 
управління» підприємством від структури  грошових  потоків. 



Лекція 7 Тема Т5.  
Фінансовий 
аналіз складових 
власного 
капіталу 
підприємства на 
основі Звіту про 
власний капітал. 

Практичне 
заняття 5 

Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. Аналіз змін у складі 
власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. 
Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів. Ув’язка 
показників Звіту про власний капітал.  Визначення показників ділової активності та 
динаміки змін в складових власного капіталу підприємства. 

 

Показники руху власного капіталу. Методики фінансового 
аналізу розрахунку показників на підставі даних звіту про 
власний капітал для прийняття управлінських рішень. 
 

Лекція 8 
 

Тема Т6. 
Загальна 
діагностика 
банкрутства  
підприємства. 
 

Практичне 
заняття 6 

Визначення банкрутства. Діагностика банкрутства підприємства. Вивчення 
методик  проведення діагностики банкрутства. Визначення ступеня 
неплатоспроможності підприємства на підставі розрахунку показників 
неплатоспроможності.  

Алгоритм визначення ступеня неплатоспроможності 
підприємства. Систематичний експрес-аналіз фінансового 
стану підприємства за допомогою коефіцієнта Бівера та  Z-
Рахуноку Альтмана. 

Лекція 9 
 

Тема Т7. 
Методика 
експрес-аналізу 
фінансової 
звітності усіх 
форм власності 
 

Практичне 
заняття 7 

Мета експрес-аналізу фінансової звітності. Елементи експрес-аналізу фінансової 
звітності. Культура складання звіту. Вивчення основних методик експрес-аналізу 
звітності.  
Сукупність аналітичних показників для експрес-аналізу. Оцінка стану та динаміки 
економічного потенціалу підприємства на підставі розрахунку показників 
ліквідності і платоспроможності підприємства.  
 

 

Оцінка прибутковості фінансово-господарської діяльності. 
Показники економічного ефекту та економічної 
ефективності. 
 

Лекція 10 Тема Т8. 
Узагальнення 
результатів 
фінансового 
аналізу. 
 

Практичне 
заняття 8 

Оцінка фінансового стану підприємства, резервів його діяльності та ділової 
активності за-для пошуку резервів підвищення рентабельності, 
виробництва і зміцнення комерційного розрахунку як основи стабільної 
роботи підприємства, а також виконання ним зобов’язань перед 
бюджетом, банком та іншими установами. 
Кореляційний і регресійний аналіз взаємозв’язку прибутку з факторними 
показниками. 
Взаємозв’язок та взаємозалежність показників прибутковості, 
рентабельності та фінансової стійкості підприємства. 
Графічна інтерпретація динаміки та структури основних результатів 
комплексного фінансового аналізу. 

 

Побудова таблиці порівняння динаміки головних 
показників фінансової діяльності підприємства. 
Побудова таблиць щодо порівняння показників 
фінансового стану різних підприємств. Розробка 
рекомендацій щодо поліпшення фінансового стану. 
Розрахунок розгорнутої факторної моделі впливу 
окремих показників на рівень прибутковості 
підприємства.   
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ 

Основні види звітності, її складові частини.  Основні принципи побудови звітності відповідно до законодавства України та стандартів бухгалтерського обліку. Інформаційні потреби основних користувачів 
фінансових звітів. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності. Побудова порівняльного аналітичного балансу підприємства. Оцінка структури ресурсів підприємства, їх ліквідності та 

платоспроможності підприємства, прогнозування майбутніх потреб у позиках, оцінка та прогнозування змін в економічних ресурсах, які підприємство, ймовірно, контролюватиме в майбутньому. 

Методика і техніка розрахунку показників фінансово – майнового стану на основі балансу підприємства. Розрахунок показників ділової активності та платоспроможності. Оцінка та прогноз: прибутковості 

діяльності підприємства, структури доходів та витрат від різних форм діяльності підприємства. Розгляд напряму розвитку компанії в тому вигляді, в якому він проявляється виходячи зі зіставлення 
фінансових результатів за низку періодів діяльності підприємства. Визначення показника доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності підприємства. 

Факторний аналіз прибутку. Види та оцінка рентабельності.  Факторний аналіз рентабельності організації. Модифікована схема факторного аналізу фірми «Dupont». Оцінка ділової активності 

підприємства. Розрахунок показників рентабельності від виробничої (операційної), інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. Методи визнання показників оцінювання грошових потоків 
підприємства. Прямий метод визнання руху коштів від різних видів діяльності. Непрямий метод визнання руху грошових коштів від інших видів діяльності. Розкриття інформації про рух грошових коштів в 

примітках до фінансової звітності. Ілюстрація процесу складання Звіту про рух грошових коштів. Оцінка «якості управління» підприємством на підставі фінансового аналізу руху грошових потоків. 

Залежність якості управління підприємством від структури  грошових  потоків. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. Аналіз змін у складі власного капіталу підприємства протягом 

звітного періоду. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансових звітів. Ув’язка показників Звіту про власний капітал.  Визначення показників ділової активності та динаміки змін в 
складових власного капіталу підприємства. Показники руху власного капіталу. Методики фінансового аналізу розрахунку показників на підставі даних звіту про власний капітал для прийняття 

управлінських рішень. Визначення банкрутства. Діагностика банкрутства підприємства. Вивчення методик  проведення діагностики банкрутства. Визначення ступеня неплатоспроможності підприємства 

на підставі розрахунку показників неплатоспроможності. Алгоритм визначення ступеня неплатоспроможності підприємства. Систематичний експрес-аналіз фінансового стану підприємства за допомогою 
коефіцієнта Бівера та  Z-Рахуноку Альтмана. Елементи експрес-аналізу фінансової звітності. Культура складання звіту. Вивчення основних методик експрес-аналізу звітності. Сукупність аналітичних 

показників для експрес-аналізу. Оцінка стану та динаміки економічного потенціалу підприємства на підставі розрахунку показників ліквідності і платоспроможності підприємства. Оцінка прибутковості 

фінансово-господарської діяльності. Показники економічного ефекту та економічної ефективності. Побудова таблиці порівняння динаміки головних показників фінансової діяльності підприємства. 

СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ 

Р
о

зп
о

д
іл

 б
ал

ів
 д

л
я

 
о

ц
ін

ю
ва

н
н

я
 у

сп
іш

н
о

ст
і 

ст
уд

ен
та

 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

• поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (екзамен): 50% 

семестрової оцінки. 

 
для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий екзамен: 60 % семестрової оцінки. 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки. 

 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

