ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Кафедра підприємництва, торгівлі та біржової діяльності
Факультет економіки і підприємництва
Анотація:
Мета курсу (інтегральна компетентність) - глибоке оволодіння методами
комплексного, системного фінансово-економічного аналізу, показниками за
допомогою яких забезпечується належна оцінка фінансового стану суб’єктів
діяльності. сформувати у студентів знання та вміння проводити фінансовий
аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, визначити напрями
поліпшення фінансового стану та фінансових результатів діяльності.
Цілі курсу (програмні компетентності):
- вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми;
- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел;
- здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу;
- здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами,
коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну
інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень;
- здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та
впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,
аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями
підприємства;
- здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у
тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів
господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська
система та страхування);
- здатність складати та аналізувати фінансову звітність;
- здатність застосовувати економіко-математичні методи та моделі для
вирішення фінансових задач.
Програмні результати навчання:
- формувати фінансову звітність за національними та міжнародними
стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні,
оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для
прийняття управлінських рішень;
- збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для
формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських
рішень;
- вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні
роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове
та кадрове забезпечення;

- застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, аналізу,
контролю та оподаткування та інтерпретувати їх у професійну діяльність
та господарську практику.
- знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки,
особливості функціонування фінансових систем;
- володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових
систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси
суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки,
банківська система та страхування);
- формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати
отриману інформацію;
- володіти загальнонауковими та спеціальними методами дослідження
фінансових процесів.
Короткий зміст курсу:
Мета, зміст, завдання та інформаційна база фінансового аналізу. Прийоми та
методи фінансового аналізу. Попередній аналіз фінансового стану
підприємства. Аналіз майна підприємства. аналіз оборотних активів
підприємства. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз
фінансової стійкості підприємства. Аналіз кредитоспроможності
підприємства. Аналіз ділової активності підприємства. Аналіз прибутковості
та рентабельності підприємства. Аналіз грошових потоків підприємства.
Аналіз джерел формування капіталу підприємства. Комплексне оцінювання
фінансового стану підприємства.

