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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»  

 Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 5 

Курсова робота - 3 кр. 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» Обов’язкова 

Модулів – 2 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 1–й 1–й 

Загальна кількість 

годин – 150 

Семестр 

1–й 2–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2,8 

самостійної роботи 

студента – 5,6 

Ступінь: 

магістр 

 

Лекції 

20 год. 8 год. 

Практичні заняття 

30 год. 12 год. 

Самостійна робота 

100 год. 130 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

30 год. 30 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

90 год. 90 год. 

Вид контролю: 

Іспит Іспит 

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,5; 

для заочної форми навчання – 0,2. 
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз» вивчає порядок, методи та 

процедури здійснення фінансового аналізу на підприємствах України. Дисципліна 

пропонує методику проведення аналізу фінансової звітності підприємств України.  

Мета викладання навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз» полягає в 

навчанні студентів сучасному економічному мисленню, формуванню системи 

теоретичних знань з основ та методології проведення фінансового аналізу 

підприємства, засвоєнню методів експертної оцінки фінансово-господарської 

діяльності та виявленню внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану 

підприємства, формуванню практичних навичок пошуку шляхів ефективного 

використання обмежених фінансових ресурсів для отримання максимальної суми 

прибутку за умов найменшого ризику. 

Методологічною основою дисципліни є загальнофілософські, та 

загальнонаукові принципи: діалектична логіка, порівняння, аналіз, синтез. 

Завдання дисципліни «Фінансовий аналіз»: оволодіння математичними та 

стратегічними прийомами та методами здійснення  фінансового аналізу 

господарської діяльності підприємства, а також основними етапами проведення 

фінансового аналізу діяльності підприємства: загальної оцінки фінансового стану 

підприємства; проведення аналізу фінансової стійкості, платоспроможності та 

кредитоспроможності підприємства; аналіз грошових потоків та оцінка ділової 

активності підприємства; визначення ймовірності банкрутства підприємства. 

Внаслідок  вивчення дисципліни студент повинен: 

знати: основні методи та специфічні прийоми проведення фінансового 

аналізу, методи здійснення загального аналізу фінансового стану підприємства, 

його фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності, фінансових 

результатів діяльності, грошових потоків, ділової активності та інвестиційної 

привабливості, ймовірності банкрутства підприємства, методику проведення 

комплексного фінансового аналізу підприємства; 

вміти: здійснювати загальний аналіз фінансового стану підприємства, його 

фінансової стійкості, платоспроможності, кредитоспроможності, фінансових 

результатів діяльності, грошових потоків, ділової активності та інвестиційної 

привабливості, ймовірності банкрутства підприємства; проводити комплексний 

фінансовий аналіз підприємства; з’ясовувати причини банкрутства підприємства 

та укладати програму його фінансового оздоровлення; виявляти резерви 

поліпшення фінансового стану підприємства та використовувати накопичені 

знання для своєї практичної та наукової діяльності.   
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Аналіз фінансових результатів  діяльності та 

фінансового стану підприємства 
 

Тема 1. Мета, зміст і завдання фінансового аналізу (Суть і значення 

фінансового аналізу. Схема аналізу господарської діяльності підприємства. 

Об’єкт, предмет і суб’єкти фінансового аналізу, його мета та основні завдання. 

Схема мети фінансового аналізу залежно від різних партнерських груп, 

зацікавлених у його результатах. Основні напрями і види фінансового аналізу. 

Класифікація видів фінансового аналізу за різними ознакам: за організаційними 

формами проведення, за обсягом аналітичного дослідження, залежно від об’єкта 

фінансового аналізу, залежно від періоду проведення. Методи фінансового 

аналізу: неформалізовані (евристичні) та формалізовані методи фінансового 

аналізу. Основні типи моделей, які застосовують у процесі аналізу фінансового 

стану підприємства: дескриптивні, предикативні, нормативні. Інформаційна база 

фінансового аналізу). 

Тема 2. Загальний аналіз фінансового стану підприємства (Аналіз динаміки 

валюти балансу. Поглиблений аналіз динаміки валюти. Аналіз складу, структури 

та динаміки оборотних активів. Аналіз структури розміщення оборотного 

капіталу (оборотних коштів) підприємств. Аналіз ефективності використання 

оборотних коштів. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської 

заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості підприємства за строками 

непогашення. Аналіз складу та динаміки джерел формування активів 

підприємства. Аналіз складу, структури та динаміки власного капіталу 

підприємства. Аналіз рентабельності капіталу підприємства. Аналіз складу, 

структури та динаміки кредиторської заборгованості. Порівняльний аналіз 

дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства). 

Тема 3. Аналіз фінансової стійкості підприємства (Фінансова стійкість 

підприємства як головна умова його стабільної роботи. Аналіз фінансової 

стійкості підприємства за узагальнюючими показниками. Чотири типи 

фінансової стійкості підприємства: абсолютна стійкість; нормальна стійкість; 

нестійкий, передкризовий (критичний) фінансовий стан; кризовий фінансовий 

стан. Аналіз фінансової стійкості підприємства за частковими показниками: 

коефіцієнти автономії, співвідношення залучених та власних коштів, наявність 

власних оборотних коштів, маневреності власного капіталу, забезпеченості 

оборотних коштів власними оборотними коштами тощо). 

Тема 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства (Економічна 

сутність ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз ліквідності 

балансу підприємства. Класифікація статей активу балансу в залежності від 

ступеня ліквідності та статей  пасиву балансу в залежності від термінів 

погашення зобов’язань для здійснення аналізу ліквідності балансу. Умова 

абсолютної ліквідності балансу підприємства. Аналіз ліквідності підприємства 

за відносними показниками: коефіцієнтами поточної ліквідності, швидкої 

ліквідності та абсолютної ліквідності).  

Тема 5. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства (Завдання 
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та інформаційна база  аналізу фінансових результатів. Види діяльності 

підприємств. Джерела аналітичної інформації. Аналіз складу, динаміки та 

структури фінансових результатів діяльності підприємства. Аналіз фінансових 

результатів від основної операційної діяльності. Детальний аналіз формування, 

динаміки та структури фінансових результатів від іншої операційної діяльності. 

Детальний аналіз формування, динаміки та структури фінансових результатів 

від фінансової, інвестиційної та іншої діяльності. Аналіз формування чистого 

прибутку. Аналіз рентабельності виробництва. Виявлення впливу окремих 

факторів на зміну рентабельності виробництва та пошук резервів її 

підвищення). 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Аналіз кредитоспроможності та ділової 

активності підприємства 

Тема 6. Аналіз грошових потоків підприємства (Грошові потоки 

підприємства як одна з умов його успішного функціонування. Поняття та 

класифікація грошових потоків підприємства. Інформаційна база  для проведення 

аналізу грошових потоків підприємства. Аналіз руху грошових потоків у розрізі 

видів діяльності підприємства: операційної, інвестиційної та фінансової. Мето-

ди розрахунку показників грошового потоку: прямий та непрямий метод розра-

хунку. Етапи розрахунку фінансової потреби підприємства). 

Тема 7. Аналіз ділової активності підприємства (Аналіз ділової активності 

підприємства як основний інструмент для оцінки ефективності використання 

ресурсів підприємства в умовах нестабільної економіки. Сутність та 

характеристика показників ділової активності. Оцінка ділової активності. 

Визначення та аналіз показників ділової активності підприємства за допомогою 

часткових показників оборотності окремих елементів активів підприємства, 

показників рентабельності капіталу, показників ефективності використання 

ресурсів підприємства та коефіцієнту сталості економічного зростання ). 

Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства (Сутність та мета 

аналізу кредитоспроможності.  Визначення кредитоспроможності. Загальна 

сукупність показників, що характеризують ключові результати діяльності 

підприємства: рентабельність, оборотність активів, виробничий потенціал, яки 

використовуються при аналізі кредитоспроможності підприємства. Методика 

визначення класу позичальника). 

Тема 9. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства. (Прогнозування 

банкрутства підприємства як один із альтернативних напрямів оцінки його 

комерційної надійності.Моделі обробки вхідної інформаційної бази на основі 

розрахунку інтегрального показника фінансового стану підприємства: модель 

Альтмана, модель Спрінгейта, Модель Таффлера. Система показників Бівера. 

Методика В. В. Ковальова. Метод Аргенті (А-рахунок). метод Скоупа. Загальна 

оцінка ймовірності банкрутства підприємства за R моделлю). 

Тема 10. Комплексний фінансовий аналіз (Процедура комплексного 

фінансового аналізу на основі ранжування фінансових показників та коефіцієнтів 

за напрямами дослідження: майновий стан А, ліквідність та 

платоспроможність L, рентабельність R, акціонерний капітал E. Порядок 



7 

 

  

розрахунку та визначення рангу фінансових показників і коефіцієнтів. Визначення 

інтервалів сукупного рангу підприємства. Порядок розрахунку та визначення 

рангу фінансових показників і коефіцієнтів досліджуваного підприємства). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Виконання та захист курсової роботи 
 

Мета лекційних занять полягає в тому, щоб навчити студента розуміти ос-

новні принципи, методи і процедури проведення фінансового аналізу підприємст-

ва (аналізу фінансового стану підприємства, аналізу фінансової стійкості, креди-

тоспроможності та платоспроможності підприємства, аналізу фінансових резуль-

татів діяльності підприємства, його грошових потоків, ділової активності та ймо-

вірності банкрутства). 
 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назви  

змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усьо-

го 

у тому числі усьо-

го  

у тому числі 

лек пр л інд СРС лек пр л інд СРС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

МОДУЛЬ 1 – Аналіз фінансових результатів  діяльності та фінансового стану 

підприємства 

Змістовий модуль 1 

 Аналіз фінансових результатів  діяльності та фінансового стану підприємства 

Тема 1. Мета, зміст і 

завдання 

фінансового аналізу 

7 1 2 – – 4 6 1 – – – 5 

Тема 2. Загальний 

аналіз фінансового 

стану підприємства 

28 6 6 – 6 16 25 1 2 – 6 22 

Тема 3. Аналіз 

фінансової стійкості 

підприємства 

13 1 2 – 3 10 14 1 1 – 3 12 

Тема 4. Аналіз 

ліквідності та 

платоспроможності 

підприємства 

11 1 2 – 3 8 14 1 1 – 3 12 

Тема 5. Аналіз 

фінансових 

результатів 

діяльності 

підприємства 

19 3 4 – 4 12 17 1 2 – 4 14 

Всього за  

модулем 1 
78 12 16 – 16 50 76 5 6 – 16 65 

МОДУЛЬ 2 – Аналіз кредитоспроможності та ділової активності підприємства 

Змістовий модуль 2 

Аналіз кредитоспроможності та ділової активності підприємства 

Тема 6. Аналіз гро-

шових потоків підп-

риємства 

10 2 2 – 2 6 9 1 1 – 2 7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 7. Аналіз діло-

вої активності підп-

риємства 

20 2 4 – 4 14 21 1 2 – 4 18 

Тема 8. Аналіз кре-

дитоспроможності 

підприємства. 

12 2 2 – 2 8 12 – 1 – 2 11 

Тема 9. Аналіз 

ймовірності 

банкрутства 

підприємства. 

16 2 4 – 3 10 15 1 2 – 3 12 

Тема 10. 
Комплексний 

фінансовий аналіз 

14 – 2 – 3 12 17 – – – 3 17 

Всього за  

модулем 2 
72 8 14 – 14 50 74 3 6 – 14 65 

УСЬОГО ГОДИН 150 20 30 – 30 100 150 8 12 – 30 130 

Курсова робота 90 – – – 90 – 90 – – – 90 – 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Мета, зміст і завдання фінансового аналізу 2 – 

2 Загальний аналіз фінансового стану підприємства 6 2 

3 Аналіз фінансової стійкості підприємства 2 1 

4 
Аналіз ліквідності та платоспроможності 

підприємства 
2 1 

5 
Аналіз фінансових результатів діяльності 

підприємства 
4 2 

6 Аналіз грошових потоків підприємства 2 1 

7 Аналіз ділової активності підприємства 4 2 

8 Аналіз кредитоспроможності підприємства. 2 1 

9 Аналіз ймовірності банкрутства підприємства. 4 2 

10 Комплексний фінансовий аналіз 2 – 

ВСЬОГО 30 12 

 

Мета проведення практичних занять полягає в тому, щоб закріпити та по-

глибити теоретичні знання, одержані студентами під час вивчення лекційного 

матеріалу та рекомендованої літератури, а також навчити студента основним 

принципам, методам і процедурам проведення фінансового аналізу і навчити 

використовувати одержані знання при розв’язанні практичних завдань. 
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6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з окремими видами самостійної роботи студента в 

годинах. 
 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість 

годин 

денна 

форма 

навчан

ня 

заочна 

форма 

навчан

ня 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  25 28 

2 Підготовка до практичних занять 33 44 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
12 28 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
30 30 

Разом з дисципліни 100 130 

5 Виконання курсової роботи 90 90 

 

         Мета організації самостійної роботи студентів полягає в тому, щоб привити 

студентам практичні навички роботи з нормативними науково-методичними 

матеріалами, закріпити знання, одержані студентами під час лекційних та 

практичних занять. 

Самостійна робота з дисципліни «Фінансовий аналіз» полягає: 

 в підготовці до практичних занять; 

 в підготовці та виконанні індивідуального комплексного завдання; 

 в підготовці до контрольних робіт; 

 в підготовці до іспиту. 

 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Підготовка та виконання індивідуального комплексного завдання полягає у 

вивченні теоретичних питань за темами № 2-10 з метою оволодіння студентом 

навичок з проведення фінансового аналізу діяльності підприємства на підставі 

форм його фінансової звітності. 
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8. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Поточний та підсумковий контроль знань студентів денної форми навчання 

з дисципліни здійснюється шляхом усного та письмово опитування студентів та 

розв’язання ними завдань на практичних заняттях, а також підсумкового 

тестування з окремих тем дисципліни. 

Засобами для поточного контролю знань студентів з дисципліни є завдання 

контрольних робіт  за темами: 

– загальний аналіз фінансового стану підприємства; 

– аналіз фінансової стійкості підприємства; 

– аналіз ділової активності підприємства. 
 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, що забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою усного (письмового) опитування за 

такими питаннями: 
 

З дисципліни  «Статистика»:  

1. Що таке абсолютні і відносні величини? 

2. Які існують види середніх величин? 

3. З якою метою використовуються ряди динаміки? 

4. З якою метою використовується групування статистичних показників?  

5. Які існують форми економічних індексів? 

З дисципліни  «Економіка підприємства»:  

1. Яки активи підприємства належать до матеріальних? 

2. Яким є склад оборотних коштів підприємства? 

3. Як визначити ефективність використання оборотних коштів 

підприємства? 

4. В чому виражаються фінансово-економічні результати діяльності 

підприємства? 
 

 «Бухгалтерський облік»:  

1. Яким є склад бухгалтерського балансу підприємства. 

2. Яким є склад необоротних активів підприємства. 

3. Яким є склад оборотних активів підприємства. 

 

З дисциплін  «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2»: 

1. Як здійснюється облік грошових коштів на підприємстві? 

2. Як здійснюється облік готової продукції та її реалізації на підприємстві? 

3. Як здійснюється облік основних засобів на підприємстві.  

4. Як здійснюється облік доходів і витрат на підприємстві.  

5. Як здійснюється облік фінансових результатів діяльності підприємства.  
 

З дисципліни  «Організація і методика економічного аналізу»: 

1. Завдання аналізу фінансових результатів. Джерела інформації. 

2. Загальна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства. 
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3. Аналіз рентабельності виробництва. Факторний аналіз рентабельності. 

4. Рентабельність продукції. Аналіз рентабельності продукції. 

5. Аналіз використання прибутку підприємства. 

6. Загальна оцінка фінансового стану по балансу. 

7. Аналіз складу майна. 

8.  Аналіз джерел формування майна. 

9.  Складання балансу ліквідності. 

10. Аналіз ліквідності і платоспроможності. 

11.  Аналіз фінансової стабільності. 

12. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу. 

13. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості. 

 

Контроль залишкових знань з даної дисципліни можна здійснити за 

допомогою усного (письмового) опитування за такими запитаннями:  

1. Аналіз валюти балансу підприємства. 

2. Аналіз складу, структури та динаміки активів підприємства. 

3. Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів підприємства. 

4. Аналіз складу, структури та динаміки дебіторської заборгованості 

підприємства. 

5. Аналіз складу, структури та динаміки джерел формування активів 

підприємства. 

6. Аналіз складу, структури та динаміки кредиторської заборгованості 

підприємства. 

7. Аналіз фінансової стійкості підприємства за абсолютними показниками. 

8. Аналіз фінансової стійкості підприємства за відносними показниками. 

9. Аналіз ліквідності балансу підприємства. 

10. Аналіз ліквідності підприємства за відносними показниками. 

11. Аналіз структури і динаміки фінансових результатів від усіх видів діяльно-

сті підприємства. 

12.  Детальний аналіз формування, динаміки та структури фінансових резуль-

татів від усіх видів діяльності підприємства. 

13.  Аналіз рентабельності виробництва з використанням методу ланцюгових 

підстановок. 

14.  Прямий та непрямий методи аналізу руху грошових коштів.  

15.    Аналіз ділової активності підприємства за допомогою показників вико-

ристання основного капіталу, праці та власного капіталу. 

16.  Аналіз інвестиційної привабливості підприємства. 

17. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства за різними моделями. 

18.  Сутність, мета і значення проведення комплексного фінансового аналізу. 

19.  Модель комплексного аналізу на основі формування ранжованого ряду фі-

нансових показників та коефіцієнтів. 

20.  Модель комплексного фінансового аналізу на основі порівняння розраху-

нкових показників з еталонними величинами. 
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9. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

 При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, варіанти контрольних робіт для підсумкового 

контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем дисципліни.  

 

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 
 

Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено в таблиці.  
 

Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 
 

Вид роботи, що підлягає 

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1-й семестр 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 –Аналіз фінансових результатів  діяльності та 

фінансового стану підприємства  

Робота на практичних заняттях 

(вхідний контроль усне 

опитування) 

 

3/7 

 

 

5/13 

 

8 24 40 3 21 39 

Завдання за темою №2 

«Загальний аналіз фінансового 

стану підприємства» 

 

3/- 

 

 

5/- 

 

1 3 5 – – – 

Завдання  за темою №3 «Аналіз 

фінансової стійкості 

підприємства» 

3/- 

 

5/- 

 

1 3 5 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
15/15 20/20 1 15 20 1 15 20 

Проміжна сума  – – – 45 70 – 36 59 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
15/24 20/41 1 15 30 1 24 41 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
– – – – – – – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0/- 10/- – 0 10 – – – 

Оцінка за модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 – Аналіз кредитоспроможності та ділової 

активності підприємства  

Робота на практичних заняттях 

(усне опитування, розв’язання 

задач) 

 

3/7 

 

 

5/9 

 

7 21 35 3 21 27 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Опрацювання тем, не винесених 

на лекції 
6/4 10/6 1 6 10 2 8 12 

Завдання за темою №7 «Аналіз 

ділової активності підприємст-

ва» 

 

3/- 

 

 

5/- 

 

1 3 5 – – – 

Виконання індивідуального 

комплексного завдання 
15/15 20/20 1 15 20 – 15 20 

Проміжна сума  – – – 45 70 – 44 59 

Модульний контроль 

(колоквіум) 
15/16 30/41 1 15 30 – 16 41 

Оцінка за модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни 60 … 100 60 … 100 

 

2-й семестр  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 – Курсова робота 

Назва розділу 

Оцінні бали для форм навчання 

денна заочна 

min max min max 

Розділ 1. Техніко-економічна характеристика 

підприємства 
5 10 5 10 

Розділ 2. Фінансовий аналіз діяльності 

підприємства 
25 40 25 40 

Захист КР 30 50 30 50 

Оцінка за КР 60 100 60 100 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Конспект лекцій з курсу «Фінансовий аналіз» для студентів ступеню 

«Магістр»  спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форми 

навчання / Укл. Т.М. Ступницька. – Одеса: ОНАХТ, 2017. – 111 с. 

2. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та самостійної роботи з 

курсу «Фінансовий аналіз» для студентів ступеню «Магістр»  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» заочної форми навчання / Укл. Т.М. Ступницька. – 

Одеса: ОНАХТ, 2016. – 40 с. 

3. Методичні вказівки та практичне забезпечення до практичних занять з 

курсу «Фінансовий аналіз» для студентів ступеню «Магістр»  спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» денної форми навчання / Укл. Т.М. Ступницька. – Одеса: 

ОНАХТ, 2016. – 38 с. 

4.Методичні вказівки до виконання курсової роботи  з дисципліни 

«Фінансовий аналіз» для студентів ступеню «Магістр»  спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» денної та заочної форми навчання/ Укл. Т.М. Ступницька, О.П. 

Антонюк, Н.М. Купріна. – Одеса: ОНАХТ, 2016. – 44с. 
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12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова  

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні». 

Затверджено постановою Верховної Ради України від 16 липня 1999 р. № 996 : станом 

на 03 листопада 2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : станом на 09 вересня 

2016 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/.  

3. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Н.М. Дєєва, О.І. Дедіков. – 

К.: ЦУЛ, 2007. – 328 с. 

4. Антонюк О.П. Економічний аналіз (практикум): [навч. посібник.] / Ан-

тонюк О.П., Ступницька Т.М., Купріна Н.М.. – Львів: Магнолія 2006. 2015. – 312 

с. 

5. Ізмайлова К.В. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / Ізмайлова К.В. – [2-е 

вид.]. – К.: МАУП, 2001. – 147 с. 

6. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств: 

[навч. посіб.] / Коробов М.Я. – [2-е вид.]. – К.: Знання, 2001. –378 с.  

7. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування: [навч. посіб.] / Крама-

ренко Г.О. – К.: ЦНЛ, 2003. – 224 с.  

8. Крамаренко Г.О.Фінансовий аналіз: [підруч.] / Г.О. Крамаренко, О.Є. 

Чорна.  – К.: ЦУЛ, – 2008. – 392 с. 

9. Лахтіонова Л.А. Фінансовий аналіз субєктів господарювання / 

Лахтіонова Л.А. – К.: КНЕУ, 2001. – 387 с. 

10. Подольська В.О. Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / В.О. Подольська, 

О.В. Яріш. – К.: ЦНЛ, 2007. – 488 с 

11. Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз / Пономаренко О.І. – К.: 

Вища школа, – 2004, – 268 с. 

12.  Прокопенко І.Ф. Методика і методологія економічного аналізу: [навч. 

посіб] /  І.Ф.Прокопенко, В.І. Ганін. К.: ЦУЛ, 2008. –  430 с. 

13. Селезнева Н.Н. Финансовый аналіз / Н.Н. Селезнева, А.Ф. Ионова. М.: 

Финансы и  статистика, – 2002. – 315 с. 

14.  Фінансовий аналіз: [навч. посіб.] / С.Я. Салига, Н.В. Дацій, С.О. Корець-

ка, Н.В. Нестеренко. – К.: ЦУЛ, 2006. – 210 с.  

15. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання кономічних 

ситуацій: [навч. посіб.] / Алексєєв І.В., Мороз А.С., Романів Є.М., Хома І.Б. – Л.: 

Бескид Біт, 2003. – 152 с. 

Допоміжна 

1. Куприна Н.М. Оценка влияния факторов на изменение рентабельности 

оборотного капитала / Н.М. Куприна // Економіка: проблеми теорії і практики: 
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