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Професійна дисципліна за вибором 6
Фінансовий аналіз /Аналіз фінансової звітності
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Тип
дисципліна професійної та практичної підготовки за
вибором студента
Код
К-53
Семестр
8
Загальна кількість кредитів/годин 3 кр. / 90 год.
Форма контролю
залік
Викладач
д.е.н., професор Іонін Є.Є.
Необхідні обов’язкові попередні
«Бухгалтерський
облік»,
«Фінансовий
облік»,
та супутні навчальні дисципліни
«Статистика», «Економіка підприємства», «Фінанси
підприємств», «Корпоративні фінанси».
Місце у структурно-логічній схемі К-53 Фінансовий аналіз викладається на четвертому
році навчання
Форми навчання
лекції, практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, модульні контрольні роботи,
залік
Критерії оцінювання
поточний контроль 100 балів: організаційно-навчальна
робота 30 б., самостійна робота 20 б., індивідуальна
робота 10 б., модульні контрольні роботи 40 б.
Мова викладання
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Значення і теоретичні основи фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення
фінансового аналізу. Аналіз майна підприємства. Аналіз джерел формування капіталу
підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової
стійкості підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз фінансових
результатів підприємства. Аналіз грошових потоків. Аналіз власного капіталу. Аналіз
інвестиційної діяльності підприємства. Комплексний аналіз фінансового стану підприємства.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання
бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН8).
Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних банків,
страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14).
Навички практичного застосування методів оцінки ефективності інвестиційних
проектів, інструментів та ідентифікації інвестиційних ризиків, формування портфеля цінних
паперів, оцінки ринкової вартості підприємства (ПРН16).
Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати як самостійно, так і в групах
(ПРН24).
Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації
фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (ПРН27).
Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів,
банківської справи та страхування (ПРН30).

Аналіз фінансової звітності
Тип

дисципліна професійної та практичної підготовки за
вибором студента
Код
К-53
Семестр
8
Загальна кількість кредитів/годин 3 кр. / 90 год.
Форма контролю
залік
Викладач
д.е.н., професор Іонін Є.Є.
Необхідні обов’язкові попередні
«Бухгалтерський
облік»,
«Фінансовий
облік»,
та супутні навчальні дисципліни
«Статистика», «Економіка підприємства», «Фінанси
підприємств», «Корпоративні фінанси».
Місце у структурно-логічній схемі К-53 Аналіз фінансової звітності викладається на
четвертому році навчання
Форми навчання
лекції, практичні заняття, самостійна робота,
індивідуальна робота, модульні контрольні роботи,
залік
Критерії оцінювання
поточний контроль 100 балів: організаційно-навчальна
робота 30 б., самостійна робота 20 б., індивідуальна
робота 10 б., модульні контрольні роботи 40 б.
Мова викладання
українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Теоретичні основи аналізу фінансової звітності. Фінансова звітність як інформаційна
база для фінансового аналізу. Задачі аналізу фінансової звітності та її складових. Загальна
оцінка діяльності підприємства на підставі горизонтального і вертикального аналізу
фінансової звітності. Аналіз діяльності підприємства за допомогою фінансових коефіцієнтів.
Коефіцієнти фінансової стійкості та платоспроможності.
Коефіцієнти обіговості та
рентабельності. Коефіцієнти операційного аналізу, обслуговування боргу та ринкові
показники.
Програмні результати навчання, визначені в освітній програмі:
Знання методів та процесів фінансового планування та прогнозування, складання
бюджетів суб’єктів господарювання (ПРН8).
Здатність аналізувати, оцінювати фінансовий стан підприємств, комерційних банків,
страхових компаній та інших фінансово-кредитних установ (ПРН14).
Навички практичного застосування методів оцінки ефективності інвестиційних
проектів, інструментів та ідентифікації інвестиційних ризиків, формування портфеля цінних
паперів, оцінки ринкової вартості підприємства (ПРН16).
Навички взаємодії з іншими людьми, уміння працювати як самостійно, так і в групах
(ПРН24).
Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації
фінансової, статистичної та пов’язаної інформації (ПРН27).
Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері фінансів,
банківської справи та страхування (ПРН30).

