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Мета і задачі дисципліни
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та опанування
методології фінансового аналізу, набуття практичних навичок проведення
фінансового аналізу підприємств за даними обліку та звітності.
Задачі дисципліни: засвоїти теоретичні, методологічні та методичні
засади фінансового аналізу підприємства; опанувати інструментарій
комплексного фінансового аналізу підприємства за напрямками
оцінювання: загальних тенденцій розвитку, ліквідності та
платоспроможності, фінансової стійкості та кредитоспроможності, ділової
активності та фінансової ефективності, їх взаємозв’язків, а також
інтегральної оцінки фінансового стану підприємства та його динаміки;
дослідити вплив господарських операцій підприємства на зміни індикаторів
його фінансового стану; визначити особливості фінансового аналізу для
підприємств різних видів економічної діяльності; набути навичок виявлення
тенденцій та проблем у діяльності підприємства та чинників що їх
спричинили, надання рекомендацій щодо покращення фінансового стану
підприємства за результатами аналізу.
B
Тематика дисципліни
Семестровий модуль 1: Теоретичні засади фінансового аналізу.
Методологічні засади фінансового аналізу. Попередній аналіз фінансового
стану та розвитку підприємства. Аналіз ліквідності підприємства. Аналіз
фінансової стійкості підприємства.
Семестровий модуль 2: Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз
фінансових результатів та рентабельності підприємства. Аналіз
фінансових потоків підприємства. Аналіз інвестиційної та інноваційної
діяльності підприємства. Комплексна оцінка фінансового стану
підприємства.
C
Стиль та методика навчання
Організаційно- Лекційні та практичні заняття
методичні
форми
вивчення
Форми
Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні завдання,
контролю
РГР, екзамен
D
Компетентності
Загальні
Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і
професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати
набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та
управління.
Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної
діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для
експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських
рішень.
Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання,
зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та застосовувати їх
під час вирішення поставлених завдань.
Фахові
Здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення
сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку

E

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності
інформації.
Здатність формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати
сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і
оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.
Здатність здійснювати діяльність з консультування власників,
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування
Основні результати навчання
Демонструвати особистісний розвиток та застосовувати набуті знання у
професійній сфері.
Організовувати власну науково-дослідну та обліково-аналітичну роботи в
контексті вирішення завдань професійної діяльності у сфері обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.
Володіти методами спостереження, опису, ідентифікації, класифікації та
критичної оцінки інформації; інструментарієм аналізу, моделювання,
проектування для виконання завдань дослідження та/або управління.
Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання,
його фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки
аналізу.
Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників, що
мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання та
визначають їх економічну поведінку.
Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної
інформації в цілях прийняття управлінських рішень.
Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних
технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі
прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
Демонструвати вміння застосовувати наукові методи досліджень у сфері
обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у
професійну діяльність та господарську практику
Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників,
менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.

