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СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 1:
АНАЛІЗ ТЕНДЕНЦІЙ РОЗВИТКУ ТА ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА
Змістовий модуль 1: Теоретичні засади фінансового аналізу. Сутність та зміст
фінансового аналізу в системі обліково-аналітичного забезпечення управління
Лекція 1. Сутність і значення фінансового аналізу в обліково-аналітичному
забезпеченні управління підприємством. Інформаційне забезпечення фінансового
аналізу.
Змістовий модуль 2: Методологічні засади фінансового аналізу.
Лекція 2. Методи, прийоми, моделі фінансового аналізу й сфера їх застосування. Види
фінансового аналізу.
Лекція 3. Процедура, основні напрямки та інструментарій фінансового аналізу.
Змістовий модуль 3: Попередній аналіз фінансового стану та розвитку підприємства.
Лекція 4. Попередня оцінка ознак та тенденцій розвитку підприємства за фінансовими
індикаторами. Аналіз джерел і напрямків використання коштів підприємства.
Лекція 5. Структурно-динамічний аналіз фінансово-майнового потенціалу
підприємства
Змістовий модуль 4: Аналіз ліквідності підприємства.
Лекція 6. Ліквідність як характеристика фінансового стану підприємства. Аналіз
ліквідності
балансу.
Система
аналітичних
індикаторів
ліквідності
й
платоспроможності підприємства
Змістовий модуль 5: Аналіз фінансової стабільності підприємства
Лекція 7. Фінансова стійкість як характеристика фінансового стану підприємства.
Оцінка фінансового стану за типами фінансової стійкості підприємства. Коефіцієнтний
аналіз фінансової стійкості
СЕМЕСТРОВИЙ МОДУЛЬ 2:
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Змістовий модуль 6: Аналіз ділової активності підприємства
Лекція 8. Сутність, основні напрямки і моделі аналізу ділової активності підприємства.
Система аналітичних індикаторів ділової активності підприємства

Змістовий модуль 7: Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства
Лекція 9. Фінансові результати діяльності підприємства як об’єкти фінансового
аналізу. Структурно-динамічний аналіз доходів, витрат та фінансових результатів
діяльності підприємства
Лекція 10. Аналіз фінансової ефективності підприємства. Системи показників
рентабельності.
Факторні моделі оцінки й планування рентабельності.
Змістовий модуль 8: Аналіз фінансових потоків підприємства
Лекція 11. Сутність і класифікація грошових потоків підприємства. Звіт про рух
грошових коштів і основні напрямки його аналізу. Коефіцієнтний аналіз грошових
потоків
Змістовий модуль 9. Аналіз інвестиційної та інноваційної діяльності підприємства
Лекція 12. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
Лекція 13. Аналіз інноваційної діяльності підприємства.
Змістовний модуль 10: Комплексна оцінка фінансового стану підприємства: зміст та
методи
Лекція 14. Методи та моделі інтегральної оцінки фінансового стану та фінансовоекономічної безпеки підприємства
Лекція 15. Зміст і методи комплексної оцінки фінансового стану підприємства.
Підходи та методи позиціювання підприємства у зовнішньому середовищі за
критеріями фінансового стану.

