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І. Опис навчальної дисципліни 

Характеристика навчальної дисципліни згідно з навчальним планом спеціальності 
наведена в таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1 

Найменування 
показників 

Галузь знань, спеціальність,  
освітньо-професійна 

програма, освітній рівень 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Денна / заочна 
форма навчання  

07 «Управління та 
адміністрування»,  

 
071 «Облік і оподаткування» 

«Облік і аудит» 
 

Магістр 

Вибіркова 

Рік навчання 2021–2022 н. р. 

Кількість годин / 
кредитів 120/4 

Семестр 1-ий_ 

Лекції 20 год. / 6 год. 

Практичні (семінарські) 
20 год. / 8 год.  
Лабораторні 0 год. 
Індивідуальні 0 год. 

ІНДЗ: немає 

Самостійна робота  
72 год. / 92 год. 

Консультації 8 год. / 14 год. 

Форма контролю:  
залік / залік 

Мова навчання Українська 

 
 

ІІ. Інформація про викладача 
Матвійчук Іванна Олегівна 
к. е. н., доцент кафедри обліку і оподаткування,  
Контактна інформація:  
Matviichuk.Ivanna@vnu.edu.ua 

Мобільний телефон (Viber) +380669055424 
Дні занять розміщено на http://194.44.187.20/cgi-bin/timetable.cgi 

 
 

ІІІ. Опис дисципліни 
1. Анотація курсу. 
Дисципліна «Фінансовий аналіз в прийнятті рішень» спрямована на оволодіння 

методикою фінансового аналізу, що, спираючись на комплекс економіко-математичних і 
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статистичних методів і прийомів, дозволяє виявити резерви підвищення ефективності 
діяльності підприємства та забезпечує прийняття обґрунтованих управлінських рішень. 

2. Пререквізити.  
Вивчення даної дисципліни вимагає від студентів обізнаності з матеріалом, 

викладеним у дисциплінах економічного спрямування. 
3. Мета і завдання навчальної дисципліни. 
Мета дисципліни «Фінансовий аналіз в прийнятті рішень» – оволодіння студентами 

теоретико-методичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансового стану 
підприємств різних форм власності в процесі формування фінансових ресурсів, їх 
розміщення, ефективного використання в сучасних ринкових умовах, для підвищення 
обґрунтованості рішень, що приймаються у сфері фінансового планування та управління 
підприємством. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз в прийнятті рішень» 
є з’ясування сутності та значення фінансового аналізу, вивчення методів та прийомів його 
проведення; вивчення комплексу показників оцінки фінансового стану підприємств, 
послідовності та порядку їх розрахунку, а також методів оцінки; оцінювання 
кредитоспроможності, ділової активності та інвестиційної привабливості підприємств. 

Після завершення вивчення дисципліни студенти зможуть: 

 виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із загальної оцінки 
фінансового стану підприємства за даними балансу; 

 досліджувати фінансову стійкість, ліквідність, платоспроможність, грошові кошти і 
грошові потоки підприємства за обліковими та звітними даними; 

 визначати й аналізувати показники ефективності використання ресурсів та капіталу 
підприємства під час внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу; 

 оцінювати дію фінансового левериджу; 

 оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і кредитоспроможність 
підприємства; 

 визначати напрями поліпшення платоспроможності, запобігання банкрутству 
підприємств, зниження фінансового ризику підприємницької діяльності; 

 прогнозувати фінансовий стан підприємства. 
 

4. Структура навчальної дисципліни. 
Структура навчальної дисципліни наведена у таблиці 4.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Таблиця 4.1 

Назви змістових  
модулів і тем 

Усього 
годин 

(денна / 
заочна)1 

Питання до розгляду 
Форма 

контролю /  
Бали 

Змістовий модуль 1. Методика проведення фінансового аналізу 

Тема 1. Значення і 
теоретичні засади 
фінансового аналізу. 

2 / 1 1.1. Наукові основи фінансового аналізу.  
1.2. Класифікація факторів, які впливають на господарську діяльність та її 
кінцеві фінансові результати.  
1.3. Класифікація методів і прийомів фінансового аналізу.  
1.4. Неформалізовані методи фінансового аналізу.  
1.5. Застосування статистичних методів у аналітичних розрахунках. 

питання, 
тести /  
3 бали 

Тема 2. Інформаційне 
забезпечення 
фінансового аналізу. 

2 / 1 2.1. Принципи організації інформаційного забезпечення фінансового аналізу.  
2.2. Програма фінансового аналізу та коло виконавців.  
2.4. Переваги використання комп’ютерної техніки для обробки економічної 
інформації та проведення аналітичних розрахунків.  

питання, 
тести /  
3 бали 

Тема 3. Аналіз майна 
підприємства 

2 / 1 3.1. Кругообіг фінансових ресурсів підприємства (характеристика основних 
етапів).  
3.2. Оцінювання реальної вартості майна з урахуванням інфляційних факторів.  
3.4. Шляхи зміцнення економічного потенціалу підприємств.  
3.5. Аналіз впливу ефективності використання основних засобів на показники 
фінансово-господарської діяльності підприємств. 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Тема 4. Аналіз 
оборотних активів. 

2 / 1 4.1. Вплив ефективності використання оборотних активів на показники 
фінансово-господарської діяльності підприємств.  
4.2. Шляхи поповнення власного оборотного капіталу підприємства.  
4.3. Короткострокові банківські кредити як джерело оборотного капіталу 
підприємства. 
4.4. Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованостей. 
4.5. Оцінювання якості та ліквідності дебіторської заборгованості.  
4.6. Оптимізація залишків грошових коштів на рахунках підприємств. 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Тема 5. Аналіз 
джерел формування 
капіталу 
підприємства.  

4 / 1 5.1. Основні завдання аналізу джерел коштів підприємства.  
5.2. Інформаційне забезпечення для оцінювання капіталу підприємства.  
5.3. Застосування прийомів детермінованого моделювання для аналізу 
оборотного капіталу.  
5.4.Оптимізація структури джерел фінансування.  
5.5.Методи визначення вартості капіталу підприємства.  
5.6.Управління величиною фінансового лівериджу. 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

4 бали 



 

Продовження табл.  5.1 

Назви змістових 
модулів і тем 

Усього 
годин 

(денна / 
заочна)1 

Питання до розгляду 
Форма 

контролю / 
Бали 

Тема 6. Аналіз 
грошових потоків. 

2 / 1 6.1. Особливості фінансового аналізу за умов інфляції.  
6.2. Моделі управління грошовими потоками.  
6.3. Сутність та основні етапи здійснення перспективного аналізу грошових 
потоків.  
6.4. Ануїтети та дисконтування грошових потоків. Прості та складні відсотки. 
Еквівалентність відсоткових ставок.  
6.5. Оптимізація грошових потоків підприємства. 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Тема 7. Аналіз 
ліквідності і 
платоспроможності 
підприємства. 

2 / 1 7.1. Критерії оцінювання платоспроможності.  
7.2. Види стратегії планування поточних активів.  
7.3. Шляхи підвищення ліквідності та платоспроможності підприємств.  
7.4. Методика аналізу відновлення та втрати платоспроможності.  
7.5. Методика аналізу довгострокової платоспроможності. 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Тема 8. Аналіз 
фінансової стійкості 
підприємств. 

4 / 1 8.1. Система факторів, що формують фінансову стійкість підприємства.  
8.2. Оцінювання фінансової стійкості за умов інфляції.  
8.3. Поняття фінансової гнучкості підприємства.  
8.4. Надлишкова та недостатня фінансова стійкість: причини виникнення та 
можливі наслідки.  

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Разом за модулем 1 20 / 8 Х 25 

Змістовий модуль 2. Стратегічний та тактичний фінансовий аналіз 

Тема 9. Аналіз 
кредитоспроможно
сті підприємств 

4 / 1 9.1. Фактори, що впливають на кредитоспроможність підприємств.  
9.2. Рейтингове оцінювання позичальників.  
9.3. Система показників для оцінювання кредитоспроможності підприємств.  
9.4. Міжнародні підходи до оцінювання кредитоспроможності підприємств.  
9.5. Прогнозування кредитоспроможності підприємства.  

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Тема 10. Аналіз 
ділової активності 
підприємств.  

4 / 1 10.1. Якісний і кількісний рівні оцінювання ділової активності підприємств.  
10.2. Аналіз стану розрахунково -платіжної дисципліни.  
10.3. Показники та методика оцінювання ефективності використання 
акціонерного капіталу.  
10.4. Використання міжнародних підходів до оцінювання ділової активності 
підприємств.  
10.5. Основні параметри оцінювання ділової активності 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

 



 

Закінчення табл.  5.1 

Назви змістових  
модулів і тем 

Усього 
годин 

(денна / 
заочна)1 

Питання до розгляду 
Форма 

контролю /  
Бали 

1 2 3 4 

Тема 11. Аналіз 
прибутковості та 
рентабельності 
підприємств. 

4 / 1 11.1. Абсолютні та відносні показники результативності господарювання.  
11.2. Перевірка обґрунтованості та напруженості плану прибутку підприємства.  
11.3. Резерви зростання прибутку підприємства.  
11.4. Аналіз податків з прибутку.  
11.5. Шляхи підвищення прибутковості.  
11.6. Формування прибутку підприємства за умов ризику. 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Тема 12. Аналіз 
інвестиційної 
активності 
підприємств. 

4 / 1 12.1. Взаємозв’язок ризику і дохідності інвестицій.  
12.2. Оцінювання вартості цінних паперів.  
12.3. Порівняння інвестиційних проектів.  
12.4. Методи аналізу фінансового ризику.  
12.5. Шляхи зниження фінансового ризику.  
12.6. Методика розрахунку ринкової ціни акцій. 

практичні 
завдання, 

тести,питанн
я / 3 бали 

Тема 13. Комплексне 
оцінювання 
фінансового стану 
підприємств. 

4 / 2 13.1. Рейтингове оцінювання фінансового стану підприємств.  
13.2. Використання результатів фінансового аналізу в оцінюванні ймовірності 
банкрутства.  
13.3. Порядок визначення підприємства банкрутом.  
13.4. Джерела фінансової санації підприємств.  
13.5. Рейтингові методи визначення банкрутства підприємств.  
13.6. Зарубіжний досвід оцінювання ймовірності банкрутства підприємства.  
13.7. Вибір стратегії розвитку підприємства як засіб подолання кризових явищ. 

практичні 
завдання, 

тести, 
питання /  

3 бали 

Разом за модулем 2 20 / 6 Х 15 

Підсумкові роботи 60 

Модульна контрольна робота №1 
МКР /  

30 балів 

Модульна контрольна робота №2 
МКР /  

30 балів 

Всього годин / Балів 40 / 14  100 

Примітка: 
1
Усього годин: лекції та практичні заняття 

 



 

6. Завдання для самостійного опрацювання. 
Питання та завдання для самостійної роботи визначені відповідними темами курсу й 

регламентуються методичними рекомендаціями до виконання самостійної роботи. 
 

ІV. Політика оцінювання 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: 
Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається за наявності поважних причин 
(наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: 
Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т. ч. із 

використанням мобільних пристроїв). 
Політика щодо відвідування: 
Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються 

бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись в он-лайн формі (змішана форма навчання) за погодженням із керівником 
курсу. 

 

V. Підсумковий контроль 
V. Підсумковий контроль 

Підсумкова оцінка за вивчення курсу розраховується таким чином: 
Види оцінювання % від остаточної оцінки 

Опитування, виконання практичних завдань, розв’язування тестів 
на практичних заняттях 

40 

Модульна контрольна робота №1 (теми 1–7) – практичні 
завдання, тести, питання 

30 

Модульна контрольна робота №2 (теми 8–14) – практичні 
завдання, тести, питання 

30 

Залік (теми 1–14) – ситуаційні завдання, питання 60 

 
Формою підсумкового контролю є залік. 

Якщо студент успішно виконав усі запропоновані викладачем завдання й отримав 
остаточну оцінку не менше, ніж 60 балів, підсумкову оцінку він отримує без складання 
заліку. Така оцінка виставляється в день проведення заліку за умови обов’язкової 
присутності студента. 

Якщо студент отримав остаточну оцінку нижчу за 60 балів, підсумкова оцінка 
визначається як сума балів, отриманих за поточний контроль (максимум 40 балів) та 
залікової оцінки (максимум 60 балів), що визначається за результатами виконання 
завдань, які вміщують 2 теоретичних питання та 3 практичні завдання. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

VI. Шкала оцінювання 
 

Оцінка в балах за 
всі види 

навчальної 
діяльності 

Оцінка Критерії оцінювання 

90 – 100 Відмінно 
Студент опрацював весь курс згідно з програмою, оперує основними 
поняттями та вміє їх застосовувати на практиці, здобув компетенції, 

знання та вміння, розв’язує завдання високого рівня складності 

82 – 89 
Дуже 
добре 

Студент опрацював весь курс згідно з програмою, оперує основними 
поняттями, може застосувати більшість положень на практиці, 

здобув компетенції, знання та вміння, розв’язує завдання високого 
рівня складності з незначними помилками 

75 - 81 Добре 

Студент опанував 80–90% курсу згідно з програмою, оперує 
більшістю основних понять та може їх застосувати на практиці, 

здобув окремі компетенції, знання та вміння, розв’язує завдання 
середнього рівня складності 

67 -74 
Задовіль-

но 

Студент опанував 60–70% курсу згідно з програмою, оперує деякими 
основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобув 

окремі компетенції, знання та вміння, розв’язує завдання середнього 
рівня складності з незначними помилками 

60 - 66 
Достат-

ньо 

Студент опанував 60% курсу згідно з програмою, оперує деякими 
основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобув 

окремі компетенції, знання та вміння, розв’язує завдання середнього 
рівня складності з допомогою викладача 

1 – 59 
Незадо-
вільно 

Студент опанував 60% курсу згідно з програмою, оперує деякими 
основними поняттями та може їх застосувати на практиці, здобув 
окремі компетенції, знання та вміння, може розв’язати завдання 

середнього рівня складності лише з допомогою викладача 
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