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Контактні дані розробників 

робочої програми 

навчальної дисципліни,  

науково-педагогічних 

працівників, залучених до 

викладання 

Доцент кафедри міжнародного бізнесу 

та економічної теорії 

Кондратенко Наталя Дмитрівна 

 

Контакти: ауд. 3-78 (Головний корпус),  

т. 057-707-53-51, ndkondratenko@karazin.ua 

Попередні умови для 

вивчення дисципліни 

Вивчення студентами  таких дисциплін як «Основи 

економічної теорії», «Гроші та кредит», «Мікроекономіка 

та макроекономіка», «Теорія статистики», «Математика для 

економістів» 

 

Опис 

Мета дисципліни. Надати студентам цілісну і логічно-

послідовну систему знань про фінансовий аналіз. 

Формування теоретичних знань та набуття практичних 

навичок щодо вивчення організаційних форм фінансового 

аналізу і використання його інформації в управлінні 

підприємствами; вивчення методики та організації 

внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу 

платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, 

грошових коштів та їх потоків, ефективності використання 

капіталу підприємства. 

 

В результаті навчання студент має: 

знати: 

-  теоретичні основи фінансового аналізу та його 

інформаційну базу; 

- порядок проведення зовнішнього та внутрішнього 

фінансового аналізу на підприємстві; 

- методику проведення фінансового аналізу 

підприємницької діяльності зовнішніми та внутрішніми 

користувачами; 

вміти: 

-виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із 

загального оцінювання 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 і капіталу підприємства під час 

внутрішнього та зовнішнього фінансового аналізу; 

- оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і 

кредитоспроможність підприємства; 



- визначати напрями підвищення платоспроможності, 

запобігання банкрутству підприємств, зниження 

фінансового ризику їхньої діяльності; 

- прогнозувати фінансовий стан підприємства. 

Програмні результати навчання згідно ОПП: 

Використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні 

технології, програмні пакети загального і спеціального 

призначення. 

Обґрунтовувати власну думку щодо конкретних умов 

реалізації форм МЕВ на мега-, макро-, мезо- і мікрорівнях. 

Розуміти та застосовувати базові знання основних 

нормативно-правових актів і довідкових матеріалів, чинних 

стандартів і технічних умов, інструкцій та інших 

нормативно-розпорядчих документів у сфері міжнародних 

економічних відносин. Обґрунтовувати вибір і 

застосовувати інформаційно-аналітичний інструментарій, 

економіко-статистичні методи обчислення, складні техніки 

аналізу та методи моніторингу кон’юнктури світових 

ринків, ілюструвати і презентувати результати оцінювання, 

підсумовувати та розробляти рекомендації, заходи з 

адаптації до змін міжнародного середовища. 

Володіти практичними навичками роботи з сучасними 

інформаційними системами та комп’ютерними 

технологіями для проведення досліджень з питань 

управління міжнародними економічними відносинами та 

при виконанні професійних завдань 

 

Теми аудиторних занять та самостійної роботи. 

Тема 1. Предмет, метод і завдання  фінансового аналізу. 

Тема 2. Загальне оцінювання фінансового стану 

підприємства. 

Тема 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності 

підприємства. 

Тема 5. Аналіз грошових потоків. 

Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу. 

Тема 7. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

Тема 8. Аналіз ділової активності та інвестиційної 

привабливості підприємства. 

Тема 9. Короткостроковий прогноз фінансового стану 

підприємства. 

Тема 10. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних 

підприємств та запобігання їх банкрутству. 

Тема 11. Стратегічний аналіз фінансового ризику 

та напрями його зменшення. 

Методи контролю результатів навчання. 

Поточний та підсумковий (семестровий) контроль.  

Поточний контроль здійснюється: на лекціях у формі 

опитування; на практичних заняттях – у формі опитування 

та розв’зування задач,  групового обговорення проблемних 

питань, самостійної роботи у формі виконання 

індивідуального завдання  (розрахункової роботи). 

Семестровий підсумковий контроль здійснюється за 

допомогою тестових завдань та задач у формі письмового 



заліку. 

 

Мова викладання. Українська 

  

 


