
1. Назва модуля: Основи фінансової аналітики
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.16_6
3. Тип модуля: вибірковий 
4. Семестр: 6
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  90  (кредитів  ЄКТС  –  3);

аудиторні години – 36 (лекції – 18, практичні заняття – 18)
6. Лектор: Білошкурський  Микола  Васильович  –  кандидат  економічних

наук, доцент
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати: види та принципи складання фінансової звітності як інформаційного

забезпечення  проведення  фінансового  аналізу;  структуру  та  класифікацію  активів
підприємства;  структуру  та  склад  капіталу  підприємства;  сутність  та  фактори,  що
впливають на фінансову стійкість підприємства; сутність та фактори, що впливають
на  ділову  активність  підприємства;  методики  оцінювання  прибутковості  та
рентабельності  підприємства;  підходи  до  комплексного  оцінювання  фінансового
стану; сутність поняття «кредитоспроможність» та фактори, що на неї впливають;

вміти:  використовувати  під  час  аналітичної  роботи  різноманітні  методи  та
прийоми  фінансового  аналізу;  здійснювати  аналіз  майнового  стану  підприємства;
здійснювати  аналіз  фінансової  стійкості  за  допомогою  різних  методик;  оцінювати
рентабельність  діяльності  господарюючого  суб’єкта;  проводити  аналіз  ділової
активності  підприємства;  оцінювати  кредитоспроможність  підприємства  як
позичальника; виконувати експрес-аналіз діяльності підприємства; проводити аналіз
руху грошових потоків; визначати фактори, що впливають на формування прибутку
підприємства.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
пререквізити: фінансовий аналіз, фінанси
10. Зміст модуля:
Значення і теоретичні засади фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення

фінансового аналізу.  Аналіз майна підприємства. Аналіз оборотних активів.  Аналіз
джерел  формування  капіталу  підприємств.  Аналіз  грошових  потоків.  Аналіз
ліквідності і платоспроможності підприємств. Аналіз фінансової стійкості підприємств.
Аналіз  кредитоспроможності  підприємств.  Аналіз  ділової  активності  підприємств.
Аналіз  прибутковості  та  рентабельності  підприємств.  Комплексне  оцінювання
фінансового стану 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. / за заг. ред. Т. Д. Косової,
І. В. Сіменко. – 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%,  залік):  теоретичні  питання,  задачі,  тестові
завдання

14. Мова навчання: українська


