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Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної дисципліни 

Набуття майбутніми фахівцями теоретичних знань, вмінь та навичок проводити 

фінансовий аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, визначати напрями 

поліпшення їх фінансового стану та підвищення ділової активності. 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна робота 
90 год.)  

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні заняття, самостійна робота поза 
розкладом,  навчальні дискусії, методи усного контролю і самоконтролю, індивідуальне 
опитування 

 

Система поточного та 
підсумкового контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді та презентації, їх 

обговорення; тестування; поточна модульна робота 
Підсумковий контроль: ПМК 

Базові знання Наявність широких знань з обліку, звітності, аналізу, аудиту та оподаткування 

Мова викладання Українська 

 
Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні 

результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

• ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати 

фінансові та нефінансові дані для формування 
релевантної інформації в цілях прийняття 

управлінських рішень, використовуючи сучасні 

методики аналізу. 

• ПР12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до 

інформаційного забезпечення системи контролю 

використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з 

урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

• ПР20. Ідентифікувати та аналізувати чинники 

• ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

• ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

• ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

• 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, 
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Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

внутрішнього та зовнішнього середовища, які 
впливають на реалізацію стратегії суб’єктів 

господарювання в Україні та світі. Створювати 

аналітичне підґрунтя для визначення 

економічної поведінки та оцінки рівня 

досягнення стратегічних цілей підприємства, 

зокрема підприємства, що становить суспільний 

інтерес. 

• ПР22. Демонструвати уміння вивчати та 

застосовувати іноземні інноваційні практики 
ведення обліку, аналізу та аудиту 

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. 

• СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх 

послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі 

практичної діяльності. 
• СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників , менеджерів 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. 

 

Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану підприємства 

Тема 1. Теоретичні Відвідування занять;   захист   домашнього Побудувати блок-схему проведення 
основи  фінансового завдання; обговорення   матеріалу   занять; зовнішнього та внутрішнього аналізу 
аналізу   виконання навчальних   завдань;   завдання фінансового стану підприємства. 

   самостійної роботи; тестування  

Тема 2. Загальна оцінка Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі   фінансової   звітності   скласти 
фінансового стану завдання; обговорення   матеріалу   занять; аналітичний баланс підприємства, провести 

підприємства виконання навчальних   завдань;   завдання його аналіз, зробити висновки. 
 самостійної роботи; тестування  

Тема 3. Аналіз фінансової Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі фінансової звітності дати 
стійкості підприємства завдання; обговорення   матеріалу   занять; прогнозну оцінку фінансової стійкості 

 виконання навчальних   завдань;   завдання підприємства на дату складання звітності, 
 самостійної роботи; тестування короткострокову та довгострокову 
  перспективу. 

Тема 4. Аналіз Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі фінансової звітності 
платоспроможності та завдання; обговорення   матеріалу   занять; проаналізувати склад і структуру дебіторської 

ліквідності підприємства виконання навчальних   завдань;   завдання заборгованості підприємства. 
 самостійної роботи; тестування  

Тема 5. Аналіз грошових 

потоків 

Відвідування занять; захист домашнього 

завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 
самостійної роботи; тестування 

На підставі фінансової звітності 

проаналізувати показники ритмічності та 

синхронності надходження та витрачання 
грошових коштів підприємства. 

Тема 6. Аналіз Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі фінансової звітності розрахувати 
ефективності завдання; обговорення   матеріалу   занять; показники рентабельності капіталу, продажу, 

використання капіталу виконання навчальних   завдань;   завдання оборотності активів, коефіцієнт фінансової 
 самостійної роботи; тестування залежності, визначити вплив факторів, 
  зробити висновки. 

Модуль 2. Аналіз ділової активності та фінансових ризиків підприємства 

Тема 7. Аналіз Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі фінансової звітності 
кредитоспроможності завдання; обговорення   матеріалу   занять; проаналізувати склад і структуру 

підприємства виконання навчальних   завдань;   завдання кредиторської заборгованості підприємства. 
 самостійної роботи; тестування  

Тема 8. Оцінювання Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі фінансової звітності розрахувати 
виробничо-фінансового завдання; обговорення   матеріалу   занять; вплив факторів на розмір прибутку (збитку) 

левериджу виконання навчальних   завдань;   завдання від операційної діяльності за системою 
 самостійної роботи; тестування “директ-костинг”, зробити висновки. 



Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 
Модуль 1. Основи фінансового аналізу та оцінки фінансового стану підприємства 

Тема 9.   Аналіз ділової Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі   фінансової   звітності   оцінити 
активності та завдання; обговорення   матеріалу   занять; інвестиційну привабливість підприємства з 

інвестиційної  виконання навчальних   завдань;   завдання точки зору ефективності використання 

привабливості  самостійної роботи; тестування оборотних активів. 

підприємства.    

Тема 10. Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі фінансової звітності дати 
Короткостроковий завдання; обговорення   матеріалу   занять; прогнозну оцінку фінансової стійкості 

прогноз фінансового стану виконання навчальних   завдань;   завдання підприємства на дату складання звітності, 

підприємства. самостійної роботи; тестування короткострокову та довгострокову 
  перспективу. 

Тема 11. Аналіз Відвідування занять;   захист   домашнього На підставі фінансової звітності визначити 
банкрутства підприємства завдання; обговорення   матеріалу   занять; ймовірність банкрутства підприємства за 

 виконання навчальних   завдань;   завдання допомогою системи формалізованих та 
 самостійної роботи; тестування неформалізованих критеріїв, методу А- 
  рахунку. 

Тема 12. Стратегічний 
аналіз підприємства 

Відвідування занять;   захист   домашнього 
завдання; обговорення матеріалу занять; 

виконання навчальних завдань; завдання 

самостійної роботи; тестування 

На підставі фінансової звітності провести 
SWOT-аналіз підприємства, зробити висновки. 
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Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office. 

 

Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 
• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 

Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 
доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf); списування 

під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 

в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: 

відвідування занять є обов’язковим компонентом. З об’єктивних причин (наприклад, хвороба, працевлаштування, 

стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти:  http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-osvita. 
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 
самостійної роботи (3 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

 

50 

Модуль 2 (теми 7-12): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 50 
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обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 
самостійної роботи (3 бали); тестування (5 балів); поточна модульна робота (10 балів) 

 

Разом 100 
 

Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка за 
шкалою ЄКТС Оцінка за національною шкалою 

90-100 А Відмінно 

82-89 В Дуже добре 

74-81 С Добре 

64-73 D Задовільно 

60-63 Е Задовільно достатньо 

35-59 FX Незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 


