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Дисципліна є логічним продовженням таких дисциплін як «Аналіз 

господарської діяльності», «Управлінський облік», «Аналіз форм 

фінансової звітності». «Інформаційні технології в галузі (1-с бухгалтерія)» 

Що буде вивчатися 

Предмет дисципліни – сукупність теоретичних, методичних та 

організаційних питань фінансового аналізу діяльності підприємств на 

основі останніх досягнень даної науки з урахуванням світового досвіду 

здійснення фінансово-аналітичних робіт з метою прийняття відповідних 

управлінських рішень, спрямованих на досягнення поставлених цілей, а 

також підвищення рівня достовірності оцінки бізнесу і управлінської 

роботи. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців із 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» – на основі останніх досягнень 

науки у фінансовому аналізі допомогти майбутнім фахівцям опанувати 

теорію і практику здійснення фінансового аналізу у суб’єктів 

підприємницької діяльності, сформувати у студентів уміння та навички 

кваліфіковано проводити фінансовий аналіз підприємства, робити 

обґрунтовані висновки, знаходити шляхи поліпшення його фінансового 

стану та покращення фінансових результатів; робити висновки про 

реальний фінансовий стан та фінансові результати діяльності 

підприємства з метою прийняття/ відхилення рішення про подальше 

співробітництво. Групи користувачів та коло їх потреб із знань 

фінансового аналізу: – аудитори та контрольно-ревізійній служби – якщо 

необхідно перевірити правильність ведення фінансової документації 

клієнтами; – податкова інспекція – для виконання плану надходження 

коштів до бюджету; – підприємці – для упевненості в прибутковості та 

рентабельності власної справи (власного бізнесу); – працівники 



підприємства (діючі та потенційні) – бути впевненими в 

платоспроможності, прибутковості та рентабельності підприємства з 

метою отримання відповідної заробітної плати та інших винагород за 

працю; – апарат економічної служби підприємства (бухгалтерія, 

фінансово-аналітичні відділи, економічні відділі, відділи збуту продукції, 

відділи бюджетування та ін.) – контроль та розробка заходів з поліпшення 

діяльності підприємства з метою посилення його конкурентоздатності. 

Чому можна 

навчитися (результати 

навчання) 

Результати вивчення дисципліни:  

– на основі останніх досягнень науки у фінансовому аналізі майбутні 

фахівці мають змогу засвоїти:  

1) зміст і способи використання для аналізу вихідних даних;  

2) методику аналітичного опрацювання інформації, організаційні форми 

проведення фінансового аналізу;  

3) методику і організацію внутрішнього та зовнішнього фінансового 

аналізу платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, грошових 

коштів та їх потоків, ефективності використання капіталу підприємства;  

4) використання інформації фінансового аналізу в управлінні 

підприємством.  

- отримати знання з уміння:  

1) правильно і раціонально застосовувати на підприємствах фінансовий 

аналіз;  

2) застосовувати набуті знання у професійній діяльності;  

3) приймати своєчасні і грамотні управлінські рішення, що призведе до 

зростання економічних вигод користувачів фінансового аналізу. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно галузевого стандарту МОН України зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування Ви отримаєте такі компетентності.  

Загальні (ЗК).  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.  

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

Спеціальні (СК).  

СК01. 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.  

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або 

асиметричності інформації.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 



аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Інформаційне 

забезпечення 

1. Фінансовий аналіз: конспект лекцій / Укл. О. Гадзевич, І. Матвійчук. 

Луцьк : СНУ імені Лесі Українки, 2019. 70 с.  

2. Матвійчук І. О., Гадзевич О. І. Методика аналізу та оцінки інноваційної 

діяльності підприємства. Економічний часопис Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки : журнал. Луцьк : Вежа-

Друк, 2017. № 3 (11). С. 100-106.  

3. Матвійчук І. О. Обліково-аналітичне забезпечення діяльності готельних 

підприємств. Економічний часопис Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки : журнал / уклад. Любов Григорівна 

Ліпич, Мирослава Богданівна Кулинич. Луцьк : Вежа-Друк, 2018. № 4 

(16). С. 139-148.  

4. Матвійчук І. О., Гадзевич О. І. Чинники формування грошових потоків 

від операційної діяльності. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 

Серія: «Економічні науки». № 9. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2019-9 

Web-посилання на 

(опис дисципліни) 

силабус навчальної 

дисципліни на веб-

сайті факультету 

(інституту) 

 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 
 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

