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1. Опис навчальної дисципліни 

 
1. Шифр і назва галузі знань – 07 Управління та адміністрування  

2. Код і назва напряму підготовки – 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування 

3. Назва спеціалізації – спецалізація не передбачена 
4. Назва дисципліни – Фінансовий аналіз підприємства 

5. Тип дисципліни – вибіркова 

6. Код дисципліни – ППВ 6.2 

7. Освітній рівень, на якому вивчається 

дисципліна 
– перший освітній рівень  

8. Ступінь вищої освіти, що 

здобувається 
– бакалавр 

9. Курс / рік навчання – третій 

10. Семестр – шостий 

11. Обсяг вивчення дисципліни:   
 1) загальний обсяг (кредитів ЄКТС / 

годин) 

– 3,0 / 90 

 2) денна форма навчання:   
 аудиторні заняття (годин) – 42 
 % від загального обсягу – 47 
 лекційні заняття (годин) – 14 
 % від обсягу аудиторних годин – 33 
 семінарські заняття (годин) – 28 
 % від обсягу аудиторних годин – 67 
 самостійна робота (годин) – 48 
 % від загального обсягу – 53 
 тижневих годин:   
 аудиторних занять – 3 
 самостійної роботи –  

 3) заочна форма навчання:   
 аудиторні заняття (годин) –  

 % від загального обсягу –  
 лекційні заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  
 семінарські заняття (годин) –  

 % від обсягу аудиторних годин –  
 самостійна робота (годин) –  

 % від загального обсягу –  
 тижневих годин:   

 аудиторних занять –  
 самостійної роботи –  

12. Форма семестрового контролю – екзамен 

13. Місце дисципліни в логічній схемі:   

 1) попередні дисципліни – ППО 2 Статистика, 

ППО 6 Мікроекономіка, 

ППО 9 Економіка підприємства,  

ППО 11 Економіко-математичні методи та моделі, 

ППО 12 Фінанси підприємств, 

ЗПО 10 Теорія ймовірностей та математична 

статистика  

ЗПВ 2.3 Логіка 
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ППВ 1.3 Методи та моделі прийняття фінансових 

рішень 

ППВ 1.4 Кількісні методи та моделі фінансового 

прогнозування 
 2) супутні дисципліни – ППО 16 Бухгатерський облік 

ППО17 Податкова система 
 3) наступні дисципліни – ППО 21 Інвестування 

ППВ 9.1Фінансова звітність підприємства   

ППВ 13.1 Бізнес-планування 

ППВ 13.2 Бюджетування на підприємстві 

ППВ 13.3 Економічне обґрунтування управлінських 

рішень 

14. Мова вивчення 

дисципліни 

– українська. 

2. Заплановані результати навчання 

Програмні 

компетентності, які 

здобуваються під час 

вивчення 

навчальної 

дисципліни 

Загальні компетентності: 

ЗК 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 

ЗК 2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

ЗК 5. Навички використання інформаційних систем і 

комунікаційних технологій 

ЗК 6. Здатність  до проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК 7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями 

ЗК 8. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з 

різних джерел 

ЗК 9. Здатність бути критичним і самокритичним 

ЗК 10. Здатність працювати у команді 

ЗК 12. Здатність працювати автономно 

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності: 

СК 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

оцінювати сучасні економічні явища 

СК 2. Розуміння особливостей функціонування сучасних 

світових та національних фінансових систем та їх структури 

СК 3. Здатність до діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК 4. Здатність застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових задач 

СК 6. Здатність застосовувати сучасні інформаційні системи та 

програмне забезпечення для отримання й обробки даних у сфері 

фінансів, банківської справи та страхування 

СК 7. Здатність складати й аналізувати фінансову звітність 

СК 10. Здатність визначати, обґрунтовувати та брати 

відповідальність за професійні рішення 

СК 11. Здатність підтримувати належний рівень знань та 

постійно підвищувати свою професійну підготовку 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР 5. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування) 
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ПР 6. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових задач 

ПР 9. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію 

ПР 10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію 

визначення і методи отримання економічних даних, збирати та 

аналізувати необхідну фінансову інформацію, розраховувати 

показники, що характеризують стан фінансових систем 

ПР 12. Використовувати професійну аргументацію для донесення 

інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і 

нефахівців у фінансовій сфері  

ПР 13. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження фінансових процесів 

ПР 14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез 

для виявлення ключових характеристик фінансових систем, а 

також особливостей поведінки їх суб’єктів 

ПР 16. Застосовувати набуті теоретичні знання  для розв’язання 

практичних завдань та змістовно інтерпретувати отримані 

результати 

ПР 18. Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні 

ПР 19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого 

мислення, відкритості до нових знань 

ПР 20. Виконувати функціональні обов’язки в групі, 

пропонувати обґрунтовані фінансові рішення 

Після завершення вивчення дисципліни  

здобувач повинен продемонструвати такі результати навчання: 

1. Знання  
(здатність запам’ятовувати або відтворювати факти (терміни, конкретні факти, 

методи і процедури, основні поняття, правила і принципи, цілісні теорії тощо) 

1.1) визначати сутність і принципи фінансового аналізу на підприємстві; 

1.2) розуміти особливості здійснення фінансово-аналітичної роботи на підприємстві; 

1.3) називати основні напрямки та інформаційне забезпечення фінансового аналізу; 

1.4) знати основні поняття та спеціальну термінологію фінансового аналізу 

1.5) окреслювати теоретичні основи методології фінансового аналізу підприємства. 

2. Розуміння 
(здатність розуміти та інтерпретувати вивчене, уміння пояснити факти, правила, 

принципи; перетворювати словесний матеріал у, наприклад, математичні вирази; 

прогнозувати майбутні наслідки на основі отриманих знань) 

2.1) пояснювати зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства; 

2.2) описувати основні форми фінансової звітності як інформаційну базу фінансового 

аналізу;  

2.3) виділяти базові методи оцінювання фінансової звітів підприємства; 

2.4) описувати активи за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою терміновості 

погашення; 

2.5) робити висновки щодо фінансового стану підприємства. 

3. Застосування знань  
(здатність використовувати вивчений матеріал у нових ситуаціях (наприклад, 

застосувати ідеї та концепції для розв’язання конкретних задач) 

3.1) застосовувати базові знання з методології фінансового аналізу; 

3.2) виконувати необхідні аналітичні розрахунки з визначення показників наявності, 

стану та ефективності використання основних засобів, забезпеченості 
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підприємства оборотними коштами; 

3.3) здійснювати факторний аналіз прибутку та показників рентабельності 

підприємства; 

3.4) застосовувати на практиці теоретичні знання узагальнюючої оцінки та критеріїв 

фінансового стану підприємства;  
3.5) формувати категоріальний апарат фінансового аналізу підприємства з метою його 

застосування в науковому дискурсі. 

4. Аналіз 

(здатність розбивати інформацію на компоненти, розуміти їх взаємозв’язки та 

організаційну структуру, бачити помилки й огріхи в логіці міркувань, різницю між 

фактами і наслідками, оцінювати значимість даних) 

4.1) аналізувати грошові потоки підприємства та особливості їх формування; 

4.2) визначати вплив ефективності використання необоротних та оборотних активів на 

стійкість фінансового стану підприємства; 

4.3) виділяти критерії оцінювання платоспроможності підприємства; 

4.4) досліджувати особливості аналізу собівартості продукції та резервів її зниження; 

4.5) пропонувати методи вертикального та горизонтального аналізу формування 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

5. Синтез 

(здатність поєднувати частини разом, щоб одержати ціле з новою системною 

властивістю) 

5.1) аргументувати особливості аналізу ділової активності підприємства; 

5.2) пояснювати методичні підходи до аналізу ефективності інвестиційної діяльності 

підприємства; 

5.3) формулювати особливості оцінки ймовірності банкрутства підприємства; 

5.4) встановлювати фактори, що впливають на фінансову стійкість підприємства; 

5.5) упорядковувати методичні підходи до аналізу інвестиційної діяльності 

підприємства. 

6. Оцінювання 
(здатність оцінювати важливість матеріалу для конкретної цілі) 

6.1) оцінювати фінансовий стан підприємства; 

6.2) аргументувати роль комп’ютерними інформаційних систем і програмних продуктів 

у здійсненні фінансового аналізу підприємства; 

6.3) аналізувати показники фінансової стійкості, ліквідності, рентабельності, діляоіої 

активності підприємства; 

6.4) робити висновки щодо ринкової позиції підприємства та стійкості його 

економічного зростання; 

6.5) пояснювати необхідність визначення абсолютних і відносних показників 

фінансової стійкості підприємства для визначення її типу. 

7. Створення (творчість) 
(здатність до створення нового культурного продукту, творчості в умовах 

багатовимірності та альтернативності сучасної культури) 

7.1) формувати навики порівняльного аналізу динаміки складу та структури активів 

підприємства; 

7.2) будувати комплексний показник для оцінки фінансового стану підприємства; 

7.3) моделювати вплив інфляції, валютного курсу та інших ризикових факторів на 

фінансовий стан підприємства; 
7.4) пропонувати оптимальні методи аналізу виробництва й реалізації продукції  

підприємства та виявлення резервів зростання її обсягів; 

7.5) сформувати практичні навички та вміння щодо аналізу платоспроможності 

підприємства. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

Тема 1. Фінансовий аналіз: сутність і характеристика в ринковій економіці 

 

Необхідність та сутність фінансового аналізу. Роль фінансового аналізу в прийнятті 

управлінських рішень. Фінансовий аналіз в інформаційній системі управління. Історія 

виникнення і розвитку фінансового аналізу. Мета і завдання фінансового аналізу. Методи 

та види фінансового аналізу. Напрямки та принципи фінансового аналізу. Класифікація 

видів фінансового аналізу. Інструментарій фінансового аналізу. Роль фінансового аналізу 

в роботі бухгалтера, фінансиста, контролера.  

Джерела інформації для проведення фінансового аналізу. Вимоги до інформаційної 

бази фінансового аналізу. Взаємозв'язок методичного та інформаційного забезпечення 

аналізу фінансового стану підприємств. Характеристика форм фінансової звітності. 

Методи перевірки бухгалтерського балансу та оцінки активів. Система показників 

інформаційного забезпечення фінансового аналізу, що формуються із зовнішніх джерел. 

Система показників інформаційного забезпечення фінансового аналізу, які формуються із 

внутрішніх джерел. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємств, окремих 

галузей, сфер діяльності та форм власності. Оперативна звітність та обстеження як 

джерела інформації для фінансового аналізу. 

 

Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 

 

Методика експрес-аналізу у здійсненні аналізу фінансового стану підприємства. 

Оцінка динаміки і структури бухгалтерського балансу. Аналітичний баланс. Основні 

елементи фінансового стану підприємства. Методологічна послідовність та порядок 

розрахунків й аналізу показників фінансового стану підприємства. Горизонтальний та 

вертикальний аналіз балансу. Експрес-аналіз фінансового стану підприємства.  

Сутність майна підприємства та необхідність його аналізу. Значення й методи 

аналізу майна підприємства. Етапи та показники аналізу майна підприємства. Основні 

напрямки поліпшення використання майна підприємства та оптимізації джерел його 

формування. 

 Значення й методи аналізу капіталу підприємства. Аналіз динаміки, складу і 

структури джерел формування капіталу підприємства. Аналіз власних коштів. Аналіз 

позичених коштів. Фактори, що впливають на співвідношення власних і залучених 

коштів. Оцінка структури капіталу. Аналіз власного оборотного та чистого оборотного 

капіталів. Аналіз співвідношення активів із джерелами їх фінансування. Оцінка 

залученого капіталу підприємства. Основні напрямки поліпшення використання капіталу 

підприємства та оптимізації їх джерел. 

 

Тема 3. Аналіз грошових потоків підприємства 

 

Економічна сутність, цілі та значення фінансового аналізу в процесі управління 

грошовими потоками. Етапи проведення аналізу грошових потоків підприємства. 

Класифікація вхідних та вихідних грошових потоків у господарській, фінансовій та 

інвестиційній діяльності підприємства. Прямий та непрямий методи оцінки руху 

грошових коштів. Показники ефективності грошових потоків підприємства та алгоритми 

їх розрахунку. Методи оптимізації грошових потоків підприємства. Оцінка стратегії 

управління грошовими потоками: зміст та послідовність її здійснення. Аналіз 

забезпеченості підприємства грошовими потоками. Методика розрахунку необхідної 

фінансової потреби підприємства. 

 

 

Тема 4. Оцінка фінансової стійкості підприємства 
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Суть фінансової стійкості. Основні чинники, що впливають на фінансову стійкість 

підприємства. Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості 

підприємства. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів 

на стійкість фінансового стану підприємства. Загальна оцінка фінансової стійкості. 

Визначення типу фінансової стійкості. Комплексна оцінка фінансової стійкості. Оцінка 

запасу фінансової стійкості. Заходи зміцнення фінансової стійкості підприємства. 

 

Тема 5. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 

 

Сутність платоспроможності та ліквідності та їх значення для оцінки фінансового 

стану підприємства. Класифікація активів за ліквідністю і пасивів за терміном погашення. 

Побудова балансу ліквідності. Комплексна оцінка ліквідності балансу. Основні показники 

ліквідності та платоспроможності. Факторний аналіз показників платоспроможності та 

ліквідності. Заходи щодо оптимізації показників ліквідності. Умови визнання 

підприємства неплатоспроможним. 

 

Тема 6. Оцінка ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства 

 

Сутність та види ділової активності. Якісні та кількісні показники оцінки ділової 

активності. Оцінка ринкової позиції підприємства. Коефіцієнт стійкості економічного 

зростання підприємства. Аналіз оборотності та ефективності використання ресурсів. 

Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості.  

Економічна сутність інвестицій та інвестиційної діяльності. Методи оцінки 

ефективності інвестицій. Аналіз інвестиційних проектів для прийняття рішень щодо їх 

доцільності. Факторний аналіз структури довгострокових інвестицій та джерел їх 

фінансування. Аналіз факторів, які впливають на формування потреби в додаткових 

капіталовкладеннях. Методичні підходи до аналізу ефективності інвестиційної діяльності, 

особливості їх застосування. Фактори, що впливають на ефективність інвестиційної 

діяльності підприємства. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 

Прогнозування інвестиційної привабливості підприємства. 

 

Тема 7. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 

Аналіз рівня, динаміки та структури фінансових результатів діяльності 

підприємства. Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності. Аналіз умов 

беззбитковості підприємства. Зміст, завдання та інформаційна база аналізу розподілу та 

використання прибутку. Аналіз структури й динаміки фінансових результатів. Аналіз 

формування чистого прибутку. Аналіз впливу використання прибутку на фінансовий стан 

підприємства. Аналіз дохідності активів. Показники рентабельності. Факторний аналіз 

показників рентабельності.  

 

Тема 8. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства 

 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових передумов 

неплатоспроможності та банкрутства підприємства. Оцінка ймовірності банкрутства. 

Діагностичний аналіз платоспроможності підприємства. Поглиблений аналіз 

неплатоспроможності та ймовірності банкрутства підприємств. Методики визначення 

ймовірності банкрутства. Неформалізовані критерії прогнозування банкрутства. Аналіз та 

оцінка можливості втрати та відновлення платоспроможності. 
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4. Структура вивчення навчальної дисципліни 

 
4.1. Тематичний план навчальної дисципліни 

№ 

з/

п 

Назва теми  

Кількість годин 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

У
сь

о
го

 у тому числі 

У
сь

о
го

 у тому числі 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

(п
р
ак

).
 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

С
ем

. 

Л
аб

о
р
. 

Ін
.з

ав
. 

С
Р

С
 

1. 

Фінансовий аналіз: сутність 

і характеристика в ринковій 

економіці 

7 1 2 - - 4 - - - - - - 

2. 
Загальна оцінка фінансового 

стану підприємства 
12 2 4 - - 6 - - - - - - 

3. 
Аналіз грошових потоків 

підприємства 
12 2 4 - - 6 - - - - - - 

4.  
Оцінка фінансової стійкості 

підприємства 
12 2 4   6 - - - - - - 

5. 
Аналіз ліквідності та 

платоспроможності 

підприємства 

10 2 2 - - 6 - - - - - - 

6. 

Оцінка ділової активності та 

інвестиційної привабливості 

підприємства 

12 2 4 - - 6 - - - - - - 

7. 

Аналіз фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 

12 2 4 - - 6 - - - - - - 

8. Оцінка ймовірності 

банкрутства підприємства 
13 1 4 - - 8 - - - - - - 

* Всього 90 14 28 - - 48 - - - - - - 

 

4.2. Аудиторні заняття 

4.2.1. Аудиторні заняття (лекції, семінарські заняття) проводяться згідно з темами 

та обсягом годин, передбаченими тематичним планом.  

4.2.2. Плани лекцій з передбачених тематичним планом тем визначаються в 

підрозділі 1.2 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

4.2.3. Плани семінарських занять з передбачених тематичним планом тем, засоби 

поточного контролю знань та методичні рекомендації для підготовки до занять 

визначаються в підрозділі 1.3 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

 

4.3. Самостійна робота студентів 

          4.3.1. Самостійна робота студентів включає завдання до кожної теми та 

індивідуальні завдання.  

          4.3.2. Завдання для самостійної роботи студентів та методичні рекомендації до їх 

виконання визначаються в підрозділі 1.4 навчально-методичних матеріалів з дисципліни.  

 4.3.3. У процесі вивчення навчальної дисципліни студенти виконують 

індивідуальні завдання у вигляді рефератів.  

4.3.4. Індивідуальні завдання та методичні рекомендації до їх виконання 

визначаються в підрозділі 1.5 навчально-методичних матеріалів з дисципліни. 

4.3.5. Індивідуальні завдання виконуються в межах часу, визначеного для  
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самостійної роботи студентів, та оцінюються частиною визначених в розділі 6 цієї 

програми кількості балів, виділених для самостійної роботи. 

5. Методи навчання та контролю 

Під час лекційних занять застосовуються: 

1) традиційний усний виклад змісту теми; 

2) слайдова презентація. 

На семінарських заняттях застосовуються: 

- дискусійне обговорення проблемних питань; 

- вирішення ситуаційних завдань; 

- повідомлення про виконання індивідуальних завдань; 

- розв’язок розрахункових завдань. 

Поточний контроль знань студентів з навчальної дисципліни проводиться у формах: 

1) усне або письмове (у тому числі тестове) бліц-опитування студентів щодо 

засвоєння матеріалу попередньої лекції; 

2) усне або письмове (у тому числі тестове) опитування на семінарських заняттях; 

3) виконання поточних контрольних робіт у формі тестування; 

4) розв’язування задач та формулювання висновків за результатами розрахунків; 

5) захист підготовленого публічного виступу. 

Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі письмово екзамену.  

Структура екзаменаційного білету включає одне теоретичне питання, дві задачі і 5 

тестових завдань. 

6. Схема нарахування балів 
6.1. Нарахування балів студентам з навчальної дисципліни здійснюється відповідно до 

такої схеми: 

 Вивчення  

навчальної дисципліни 
  

  
     

 100 балів   
     

      

Очна (денна, вечірня)  

форма навчання 
 Заочна (дистанційна) форма 

навчання 
 

      
10 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 

 5 балів – 

за результатами  навчання 
під час лекцій 

 

      
40 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 25 балів – 

за результатами  навчання 

під час семінарських 

(практичних, лабораторних) 

занять 

 

      
20 балів – 

за результатами  самостійної 

роботи 

 40 балів – 
за результатами  самостійної 

роботи 

 

      
 30 балів – 

за результатами  складання 

семестрового контролю 

  

  +    

 Додаткові бали   
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7. Рекомендовані джерела 

 
7.1. Основні  джерела 

1. Аніловська Г. Я. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Г. Я. Аніловська, О. О. 

Столяренко ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Л. : ЛьвДУВС, 2012. - 403 с. 

2. Багацька К. В. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Багацька К. В., Говорушко Т. А., 

Шеремет О. О. ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ : НУХТ, 2014. - 319 с. 

3. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. 2-ге вид. [Текст]: Навч.посіб. – 

К.: Цент учбової літератури, 2011. – 328 с. 

4. Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю. Фінансовий 

аналіз: навчальний посібник – 2-е вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2007. – 592 с.  

5. Власик Н. І. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для студентів напряму підгот. 

6.030508 "Фінанси і кредит" / Власюк Н. І. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : 

Вид-во ЛКА, 2016. - 311 с. 

6. Дєєва Н.М., Дедіков О.І. Фінансовий аналіз.Навчальний посібник. –К.: Центр учбової 

літератури, 2007. –328 с 

7. Єпіфанова І.Ю. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. 

В. Джеджула ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2017. - 142 с. 

8. Захарченко П. В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / П. В. Захарченко, М. П. 

Гриценко. - Мелітополь : Вид. будинок Мелітоп. міськ. друк., 2018. - 223 с. 

9. Кальченко О. М. ФІнансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. М. Кальченко, О. В. 

Шишкіна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : Брагинець О. В. [вид.], 2018. - 522 с. 

10. Коваленко О. Ю. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. 

Ю. Коваленко ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2012. - 

313 с. 

11. Ковальчук Н. О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. О. Ковальчук, Л. С. 

Гаватюк, Н. І. Єрмійчук ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : ЧНУ ім. 

Юрія Федьковича : Рута, 2019. - 336 с. 

12. Ковтун Н. В. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Ковтун. - К. : Кафедра, 

2014. - 527 с. 

13. Крамаренко Г.О., Чорна О.Є. Фінансовий аналіз.Підручник. –К.: Центр учбової 

літератури, 2008. –392 с. 

14. Крамаренко Г. О. Фінансовий аналіз і планування : навчальний посібник / Г. О. 

Крамаренко. – Дніпропетровськ : Видавництво ДАУБП, 2001. – 224 с.  

15. Лахтіонова Л. А. Аналіз фінансової стійкості суб'єктів підприємницької діяльності 

[Текст] : монографія / Л. А. Лахтіонова. - К. : Знання України, 2013. - 1091 с. 

16. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності підприємства та 

ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства чи доведення до 

банкрутства // Наказ МЕУ від 19.01.2006 N№14 (Із змінами, внесеними згідно з Наказом 

Мін.економ. №81 від 06.03.2006р. №1361 від 26.10.2010). 

17. Мних Є. В. Фінансовий аналіз : підручник / Є. В. Мних, Н. С. Барабаш. – К. : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2014. – 536 с.  

18. Оленко І. П. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Отенко І. П., Азаренков Г. Ф., 

Іващенко Г. А. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця, 2015. - 155 с. 

19. Основи фінансового аналізу [Текст] : навч. посіб. для студентів екон. спец. ВНЗ / Я. І. 

Єлейко [та ін.] ; Ун-т банк. справи Нац. банку України (м. Київ), Львів. ін-т банк. справи. - 

Вид. 2-ге, випр. і допов. - Львів : ННВК "Акад. технологій та бізнесу", 2015. - 151 с. 

20. Самайчук С. І. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / [С. І. Самайчук, В. М. 

Крикунова, Н. С. Танклевська] ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т". - Херсон : ОЛДІ-

ПЛЮС, 2019. - 215 с. 
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21. Селіверстова Л.С., Скрипник О.В. Фінансовий аналіз: Навч.метод.посіб./ За 

ред.С.М.Безрутченка –К. «Видавництво «Центр учбової літератури», 2012. –274 с. 

22. Тарасенко Н.В., Вагнер І.М. Фінансовий аналіз [Текст]: Навч.посіб. – львів: «Новий 

світ-2000», 2008. – 444 с. 

23. Трусова Н. В. Фінансовий аналіз підприємства: методика та практика [Текст] : навч. 

посіб. / Трусова Н. В., Терещенко М. А ; Тавр. держ. агротехнол. ун-т. - 2-ге вид. - 

Мелітополь : Мелітоп. міськ. друк., 2019. - 272 с. 

24. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Ю. М. Тютюнник ; Полтав. 

держ. аграр. акад. - 2-ге вид., перероб. і допов. - Полтава : РВВ ПДАА, 2014. - Ч. 1. - 2014. 

- 358 с. 

25. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / І. О. Школьник, І. М. Боярко, О. В. Дейнека 

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

26. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / Тернопіл. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : 

ТНЕУ, 2016. - 304 с. 

27. Фінансовий аналіз: теорія та практика / О. Я. Базілінська. – 2-ге вид. –К.: Центр 

учбової літератури, 2011. – 328 с  

28. Фінансовий аналіз: навчально-методичний посібник / Л. С. Селіверстова, О. В. 

Скрипник ; Міністерство внутрішніх справ України, Національна академія внутрішніх 

спра України. – К. : ЦУЛ, 2012. – 274  

29. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Міністерство освіти і науки, молоді та 

спорту України, Донецький національний університет економіки і права ім. М. Туган-

Барановського; ред. Т. Д. Косова, І. В. Сіменко. – К.: Центр учбової літератури, 2013. – 

440 с.  

30. Фінансовий аналіз [Текст] : завдання до практ. занять, самост. роботи та тест. завдання 

для студентів ден. форми навчання напряму підгот. (спец.) "Фінанси і кредит" / 

Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Власюк Н. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. 

акад., 2015. - 115 с. 

31. Фінансовий аналіз промислових підприємств [Текст] : навч. посіб. / [Нусінов В. Я. та 

ін.; за заг. ред. Нусінова В. Я.] ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Каф. обліку, аналізу, аудиту 

та адміністрування підприємств гірн.-металург. комплексу. - Кривий Ріг : Роман Козлов 

[вид.], 2016. - 509, [1] с. 

32. Хома І. Б. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Б. Хома, Н. І. Андрушко, К. М. 

Слюсарчик ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - 2-ге вид. - Л. : Вид-во Львів. політехніки, 

2012. – 339с. 

33. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз [Текст] : Підручник. – К.: Центр учбової 

літератури, 2008. – 566 с. 

34. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз [Текст]: Навч.посіб. – К, 2011. – 196с. 

35. Шморгун, Н.П. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / Н. П. Шморгун, І. В. 

Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. 528 с.  

 

7.2. Додаткові джерела 

 

1. Аналіз фінансового стану будівельної організації [Текст] : [колект.] монографія / С. С. 

Савенко [та ін.] ; під заг. ред. Лівінського О. М. [та ін.] ; Укр. акад. наук, Акад. буд-ва 

України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : Центр учбової літератури, 2017. - 

94с. 

2. Великоіваненко Г. В. Аналіз, моделювання та управління фінансовими інвестиціями 

[Текст] : навч. посіб. / Г. І. Великоіваненко, Л. Б. Долінський, І. І. Стрельченко ; Держ. 

ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2016. - 495 с. 

3. Грабовецький Б. Є. Фінансовий аналіз та звітність [Текст] : практикум / Б. Є. 

Грабовецький, І. В. Шварц ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 100 с. 
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4. Єпіфанова І. Ю. Фінансовий аналіз та звітність: збірник тестових завдань для 

організації самостійної та індивідуальної роботи студентів [Текст] : навч. посіб. / І. Ю. 

Єпіфанова ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : ВНТУ, 2016. - 83, [1] с 

5. Жукевич С.М. Фінансовий аналіз: курс лекцій. –Тернопіль: ТНЕУ, 2008. –236 с. 

Загорський О. М. Фінансовий аналіз: Кредитно-модульний курс [Текст] : навч. посіб. / О. 

М. Загурський. - 2-ге вид., перероб. та допов. - Київ : Ун-т "Україна", 2016. - 442 с 

6. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: Навчальний посібник.–Київ: Знання, 2008.–

261 с.14.Коваленко Л. О. Фінансовий менеджмент : [навч. пос.]. / Л. О. Коваленко, Л.М. 

Ремньова. –[3-тє вид., випр. і доп.]. –К. : Знання, 2008. –483 с. 

7. Ізмайлова К. В.Сучасні технології фінансового аналізу: Навч.посібник. – К.: МАУП, 

2003. –148с. 

9. Кальченко О. М. ФІнансовий аналіз: теорія і практика (у схемах і таблицях) [Текст] : 

навч. посіб. / О. М. Кальченко, О. В. Шишкіна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : 

Брагинець О. В. [вид.], 2019. - 435 с. 

9. Ковалев В. В. Финансовый анализ: Управление денежными потоками, прибылью и 

рентабельностью [Текст] // В. В. Ковалев – М.: Проспект, 2007. –336 с 

10. Костирко Р. О. Аналіз і діагностика фінансової спроможності підприємств в 

управлінні фінансовою безпекою держави [Текст] : монографія / Костирко Р. О., 

Темнікова Н. В. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ : Ноулідж, 2013. - 

191 с. 

11. Маглаперідзе А. С. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

А. С. Маглаперідзе, З. П. Коровина, О. М. Гізатулліна ; Макіїв. екон.-гуманіт. ін-т. - Вид. 

2-е. - Донецьк : Дмитренко Л. Р. [вид.], 2011. - 253 с. 

12. Мних Є.В. Економічний аналіз: підручник / Є. В. Мних. – К.: Знання, 2011. – 630 c.  

Момот Т.В. Фінансовий менеджмент : Навч.посібник / Момот Т.В., Безугла В.О., Таруєв 

Ю.О. та ін. / За ред. Момот Т.В. – Центр учбової літератури, 2011. – 712 с. 

13. Подольська В. О. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / В. О. Подольська, О. В. 

Яріш; Мін-во інформатизації України, Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – 

К. : ЦНЛ, 2007. – 488 с. 

14. Саух І. В. Стратегічний аналіз фінансового потенціалу туристичних підприємств: 

теорія, методологія, організація [Текст] : монографія / Саух Ірина Василівна ; Житомир. 

держ. технол. ун-т. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2017. - 418 с. 

15. Сіменко І. В. Фінансовий та управлінський аналіз підприємств: теорія та методологія 

[Текст] : монографія / І. В. Сіменко, І. В. Гречина, Л. О. Ващенко ; Донец. нац. ун-т 

економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. - Донецьк : Донбас, 2013. - 346 с. 

16. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник.–4-тє вид. доп. перер.–

Львів: «Новий Світ-2000», 2008.–344 с. 

17. Фаріон І.Д., Стрехалюк Б.С. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник. / За редакцією 

доктора економічних наук, професора І.Д. Фаріона. –Тернопіль: Економічна думка, 2009. 

–593 с. 

18. Фінансовий аналіз. Практикум [Текст] : навч. посіб. / [М. Д. Білик та ін.] ; за заг. та 

наук. ред. д-ра екон. наук, проф. М. Д. Білик ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т 

ім. Вадима Гетьмана". - Київ : КНЕУ, 2014. - 474 с. 

19. Фінансовий аналіз [Текст] : метод. вказівки і завдання контрол. роботи для студентів 

спец. 7.03050901, 8.03050901 "Облік і аудит" заоч. форми навчання / Укоопспілка, Львів. 

комерц. акад. ; [уклад.: Гринів Б. В., Герасименко Т. О., Душко З. О.]. - Львів : Вид-во 

Львів. комерц. акад., 2015. - 44 с. 

20. Череп А. В. Методика аналізу формування та використання фінансових ресурсів 

підприємств машинобудування [Текст] : монографія / А. В. Череп, Ю. О. Швець ; Держ. 

вищ. навч. закл. "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : Запоріз. 

нац. ун-т, 2013. - 259 с. 
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8. Інформаційні ресурси в Інтернеті 
 

1. Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nau.kiev.ua. 

2. Офіційний веб -сайт Державної фіскальної служби України. Режим доступу: 

http://sfs.gov.ua/ 

3. Податковий Кодекс України / Код екс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI 

– Режим доступу: http: // zakon.rada.qov.ua. 

4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р № 463-IV [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.zakon0. rada.gov.ua. 

5. Сервер Верховної Ради України. – Режим доступу : www.rada.gov.ua. 

6. Нормативно-правова база України на офіційному веб-порталі Верховної ради України. 

– Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws#. 

7. Офіційний веб-сайт Міністерства фінансів України. – Режим доступу: 

http://minfin.kmu.gov.ua. 

8. Сайт Національного банку України. – Режим доступу: ww.bank.gov.ua. 

9. Про акціонерні товариства: Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua/. 

10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4. rada.gov.ua. 
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Розробник програми:  

 

 

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент 

 

_______________________ Н. М. Ткачук 

17 січня 2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

20 січня 2020 року, протокол №7. 

 

 

Завідувач кафедри _____________________ В.П. Синчак 

___  ____________  2020 року  

 

 

Декан факультету управління та економіки __________Т. В. Терещенко  

____  _____________ 2020 року 

 

 

 

Погоджено методичною радою університету 

 

 ___ _________ 2020 року, протокол № __. 

 

 

Голова методичної ради _________________ І. Б. Ковтун 

____ _________________ 2020 року  
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Оновлення робочої програми: 

 

Викладач дисципліни – доцент кафедри менеджменту, фінансів, 

банківської справи та страхування, кандидат економічних наук, доцент 

 

_______________________ Наталія ТКАЧУК 

28 вересня  2020 року 

 

Схвалено кафедрою менеджменту, фінансів, банківської справи та 

страхування 

 

29 вересня 2020 року, протокол №2. 

 

Завідувач кафедри _____________________ Віктор СИНЧАК 

       

         29 вересня 2020 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Обліковий обсяг оновлення – 0,1 ум.др.а 


