
1. Назва модуля: Фінансовий аналіз
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВІ.2.12_7
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 7
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  120  (кредитів  ЄКТС  –  4);

аудиторні години – 60 (лекції – 30, практичні заняття – 30)
6. Лектор: Білошкурський Микола Васильович - к. е. н., доцент
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:  основні  методи,  принципи,  інструменти  і  технологію  фінансового

аналізу; джерела фінансової інформації (її облік, нагромадження тощо) і сформувати
навички її використання у процесі аналізу; методи і джерела фінансування компанії,
інвестиційних проектів і операційної діяльності; фінансову термінологію; законодавчу
базу,  що забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємств;  новітні  базові
фінансові теорії;

вміти:  самостійно  виконувати  фінансові  розрахунки  на  основі  методичного
апарату  фінансового  аналізу;  розв’язувати  фінансові  задачі;  складати  фінансові
прогнози; приймати управлінські рішення на основі результатів фінансового аналізу.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити:  основи  економічної  теорії,  фінанси,  основи  фінансової

аналітики;
кореквізити: облікова політика підприємства.
10. Зміст модуля:
Значення і теоретичні основи фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення

фінансового аналізу. Аналіз майна підприємства. Аналіз оборотного капіталу. Аналіз
джерел формування майна підприємства. Аналіз грошових потоків. Аналіз ліквідності
та  платоспроможності  підприємства.  Аналіз  фінансової  стабільності  та  стійкості
підприємства.  Аналіз кредитоспроможності  підприємства. Аналіз ділової  активності
підприємства. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства.

11. Рекомендована література:
1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика. – К. : Центр учбової

літератури, 2009. – 326 с.
2. Косова  Т.  Д.,  Сіменко  І.  В.,  Сухарев  П.  М.,  Ващенко  Л.  О.,  Гречина  І.  В.,

Ангеліна І. А. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. : рек. МОНмолодьспорту
України  для  студ.  ВНЗ  /  за  заг.  ред.  Т.  Д.  Косової,  І.  В.  Сіменко  ;
МОНмолодьспорту України, Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі імені М.
Туган-Барановського. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 438, [1] с. 

3. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : [підручник] / Ю.С. Цал-Цалко. – К. : Центр
учбової літератури, 2008. – 566 с.
12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13. Методи та критерії оцінювання:

 Поточний  контроль (80%): усне  опитування,  тестування,  індивідуальне
навчально-дослідне завдання

 Підсумковий  контроль  (20%,  екзамен):  теоретичні  питання,  задачі,  тестові
завдання

14. Мова навчання: українська


