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Опис дисципліни 
Анотація дисципліни: “Фінансовий аналіз” є дисципліною обов’язкової складової навчального 

плану, циклу дисциплін професійної підготовки, яка сприяє підготовці фахівців з фінансів, кредиту та 

страхування. Студенти отримують теоретико-методичні та практичні навички здійснення аналізу 

фінансового стану та фінансово-господарської діяльності підприємств різних форм власності та галузей 

економіки в сучасних ринкових умовах. Завдання дисципліни: є  з’ясування сутності та значення 

фінансового аналізу, вивчення методів та прийомів його проведення; вивчення комплексу показників 

оцінки фінансового стану підприємств, послідовності та порядку їх розрахунку, а також методів оцінки; 

оцінювання кредитоспроможності, ділової активності та інвестиційної привабливості підприємств. 

Пререквізити: мікроекономіка, фінанси, фінанси підприємств. 

Формат проведення дисципліни: очна серія лекцій і практичних занять. Студенти мають змогу 

отримувати індивідуальні консультації. Навчальний курс включає самостійну роботу студентів, 

виконання науково-дослідних завдань та комплексних завдань розрахункового характеру. Під час сесії 

формат очний. 

 

Ознаки дисципліни 

Кількість кредитів 
Загальна кількість 

годин 

Тижневих годин для денної форми 

навчання: Вид підсумкового 

контролю 
аудиторних 

самостійної 

роботи студента 

4 120 4 5 екзамен 

 

Обсяг дисципліни 

Вид навчальної діяльності Загальна кількість годин 

Лекції 26 

Практичні заняття 26 

Самостійна робота 68 

Індивідуальне науково-дослідне завдання - 

  

 



Компетентності, яких набуває студент при вивченні дисципліни відповідно до освітньо-

професійної програми 

Загальні компетентності (ЗК)  Фахові компетентності (ФК) 

ЗК01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК06. Здатність проведення досліджень 

на відповідному рівні. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення  

та аналізу інформації з різних джерел. 

 

СК04. Здатність застосовувати економіко-математичні 

методи та моделі для вирішення фінансових задач. 

СК06. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

програмне забезпечення для отримання та оборобки даних 

у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

СК07. Здатність складати та аналізувати фінансову 

звітність. 

СК12. Здатність моделювати, прогнозувати та планувати 

фінансово-господарські аспекти діяльності субєктів 

господарювання, оцінювати можливості й загрози, сильні й 

слабкі сторони їх фінансово-економічної діяльності, 

організовувати систему управління ризиками. 

СК14. Здатність обгрунтовувати, презентувати та 

реалізовувати результати власних досліджень. 

   

 

Програмні результати навчання відповідно до освітньо-професійної (ПРН) 

 
ПР06. Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та моделі для вирішення 

фінансових задач. 
ПР08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні фінансові технології та 

програмні продукти. 
ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно інтерпретувати отриману 

інформацію. 
ПР10. Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи отримання 

економічних даних, збирати та аналізувати необхідну фінансову інформацію, 
розраховувати показники, що характеризують стан фінансових систем. 

ПР14. Вміти абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез для виявлення ключових 
характеристик фінансових систем, а також особливостей їх суб’єктів. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та змістовно 
інтерпретувати отримані результати. 

ПР18. Демонструвати базові навички креативного та критичного мислення у дослідженнях та 
професійному спілкуванні. 

ПР24. Ідентифікувати ризики фінансово-економічної діяльності держави і суб’єктів 
господарювання, виявляти та систематизувати загрози їх внутрішнього і зовнішнього 
середовища, виробляти механізми їх функціонування. 

 
 

 

 

 

 

 



Дидактична карта дисципліни 

Назва теми, опис теми, завдання для 

самостійної роботи 

Календарний план курсу Вид 

навчальної 

діяльності 

Форми і методи навчання 

Оцінювання 

роботи, 

бали 
Тиждень 

семестру 
Дата 

Кількість 

годин 

Тема 1. Значення і теоретичні засади 

фінансового аналізу. 

Формування компетентностей:ЗК01 

Результати навчання: ПР06.  

Рекомендовані джерела:1, 2, 3. 

Завдання для СРС: 

1. Наукові основи фінансового аналізу. 

2. Взаємозв’язок фінансового та 

управлінського аналізів. 

3. Класифікація факторів, які впливають на 

господарську діяльність та її кінцеві 

фінансові результати. 

4. Класифікація методів і прийомів 

фінансового аналізу.  

5. Неформалізовані методи фінансового 

аналізу. 

6. Застосування статистичних методів у 

аналітичних розрахунках. 

1-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

1-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

1-ий  
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 2. Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу. 

Формування компетентностей: ЗК02.  

Результати навчання: ПР09. 

Рекомендовані джерела: 1, 3, 4. 

Завдання для СРС: 

1. Вимоги, що висуваються до складання 

фінансової звітності. 

2. Принципи організації інформаційного 

забезпечення фінансового аналізу. 

3. Програма фінансового аналізу та коло 

виконавців. 

4. Переваги використання комп’ютерної 

техніки для обробки   економічної 

інформації та проведення аналітичних 

розрахунків. 

5. Консолідована фінансова звітність. 

2-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

2-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

2-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 3. Аналіз майна підприємства. 

Формування компетентностей: ЗК01.  

Результати навчання: ПР08.  

3-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 



Рекомендовані джерела: 2, 4, 6. 

Завдання для СРС: 

1. Кругообіг фінансових ресурсів 

підприємства (характеристика основних 

етапів). 

2. Уніфікація балансу відповідно до вимог 

міжнародних стандартів. 

3.Оцінювання реальної вартості майна з 

урахуванням інфляційних факторів. 

4. Шляхи зміцнення економічного 

потенціалу підприємств. 

5. Аналіз впливу ефективності використання 

основних засобів на показники фінансово-

господарської діяльності підприємств. 

3-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

3-ий  5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 4. Аналіз оборотних активів.   

Формування компетентностей: ЗК 08.  

Результати навчання: ПР14.  

Рекомендовані джерела: 2, 3, 11. 

Завдання для СРС: 

1. Вплив ефективності використання 

оборотних активів на показники фінансово-

господарської діяльності підприємств. 

2. Шляхи поповнення власного оборотного 

капіталу підприємства. 

3. Короткострокові банківські кредити як 

джерело оборотного капіталу підприємства.   

4. Порівняльний аналіз дебіторської та 

кредиторської заборгованостей.                     

5. Оцінювання якості та ліквідності 

дебіторської заборгованості. 

6. Оптимізація залишків грошових коштів на 

рахунках підприємств. 

4-ий  
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

4-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

4-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 5. Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства. 

Формування компетентностей: ЗК01. 

Результати навчання: ПР09.  

Рекомендовані джерела: 1, 4, 10. 

Завдання для СРС: 

1. Основні завдання аналізу джерел коштів 

підприємства. 

2. Інформаційне забезпечення для 

оцінювання капіталу підприємства. 

5-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

5-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

5-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

1,5 



3. Застосування прийомів детермінованого 

моделювання для аналізу оборотного 

капіталу. 

4.Оптимізація структури джерел 

фінансування. 

5.Методи визначення вартості капіталу 

підприємства. 

6.Управління величиною фінансового 

лівериджу. 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

Тема 6. Аналіз грошових потоків. 
Формування компетентностей: ЗК01, 

СК06. 

Результати навчання: ПР14. 

Рекомендовані джерела:1, 2, 11. 

Завдання для СРС: 

1. Особливості фінансового аналізу за умов 

інфляції. 

2. Ануїтети та дисконтування грошових 

потоків. 

3. Моделі управління грошовими потоками. 

4. Цикл руху грошових коштів на 

підприємстві. 

5. Сутність та основні етапи здійснення 

перспективного аналізу грошових потоків. 

6. Прості та складні відсотки. 

Еквівалентність відсоткових ставок. 

7. Оптимізація грошових потоків 

підприємства. 

6-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

6-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

6-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Контрольна робота 10 

Тема 7. Аналіз ліквідності і 

платоспроможності підприємства. 

Формування компетентностей: 

ЗК02,СК07.  

Результати навчання: ПР24.  

Рекомендовані джерела: 2, 3, 14, 16. 

Завдання для СРС: 

1. Критерії оцінювання платоспроможності. 

2. Види стратегії планування поточних 

активів. 

3. Шляхи підвищення ліквідності та 

платоспроможності підприємств. 

4. Методика аналізу відновлення та втрати 

7-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

7-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

7-ий 
 

5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 



платоспроможності. 

5. Методика аналізу довгострокової 

платоспроможності. 

Тема 8. Аналіз фінансової стійкості 

підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК08.  

Результати навчання: ПР14.  

Рекомендовані джерела: 3, 4, 8, 12. 

Завдання для СРС: 

1. Система факторів, що формують 

фінансову стійкість підприємства. 

2. Оцінювання фінансової стійкості за умов 

інфляції. 

3. Поняття фінансової гнучкості 

підприємства. 

4. Надлишкова та недостатня фінансова 

стійкість: причини виникнення та можливі 

наслідки. 

5. Оцінювання фінансової рівноваги 

підприємства. 

8-ий 
 

2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

8-ий 
 

2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

8-ий 
 

5,5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 9. Аналіз кредитоспроможності 

підприємств. 
Формування компетентностей: ЗК02.  

Результати навчання: ПР24.  

Рекомендовані джерела: 5, 6, 11. 

Завдання для СРС: 

1. Фактори, що впливають на 

кредитоспроможність підприємств. 

2. Рейтингове оцінювання позичальників. 

3. Система показників для оцінювання 

кредитоспроможності підприємств. 

4. Міжнародні підходи до оцінювання 

кредитоспроможності підприємств. 

5. Прогнозування кредитоспроможності 

підприємства. 

6. Види забезпечення позик. 

9-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

9-ий  5 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,0 

9-ий  5,5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 10. Аналіз ділової активності 

підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК01.  

Результати навчання: ПР08.  

Рекомендовані джерела: 5 ,6, 9. 

Завдання для СРС: 

10-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

10-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

3,0 



1. Якісний і кількісний рівні оцінювання 

ділової активності підприємств. 

2. Аналіз стану розрахунково-платіжної 

дисципліни. 

3. Показники та методика оцінювання 

ефективності використання акціонерного 

капіталу. 

4. Використання міжнародних підходів до 

оцінювання ділової активності підприємств. 

5. Основні параметри оцінювання ділової 

активності. 

практичних завдань 

10-ий  6 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 11. Аналіз прибутковості та 

рентабельності підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК01.  

Результати навчання: ПР14.  

Рекомендовані джерела: 1, 2, 11. 

Завдання для СРС: 

1. Абсолютні та відносні показники 

результативності господарювання. 

2. Перевірка обґрунтованості та 

напруженості плану прибутку підприємства. 

3. Резерви зростання прибутку підприємства. 

4. Аналіз податків з прибутку. 

5. Шляхи підвищення прибутковості. 

6. Формування прибутку підприємства за 

умов ризику. 

11-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

11-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

11-ий  5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 12. Аналіз інвестиційної активності 

підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК02. 

Результати навчання: ПР09.  

Рекомендовані джерела: 1, 2, 13. 

Завдання для СРС: 

1. Взаємозв’язок ризику і дохідності 

інвестицій. 

2. Оцінювання вартості цінних паперів. 

3. Порівняння інвестиційних проектів. 

4. Методи аналізу фінансового ризику. 

5. Шляхи зниження фінансового ризику. 

6. Методика розрахунку ринкової ціни акцій. 

12-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 

12-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,0 

12-ий  6 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Тема 13. Комплексне оцінювання 

фінансового стану підприємств. 

Формування компетентностей: ЗК08.  

13-ий  2 лекція 

Лекція-візуалізація, 

експрес-опитування 

студентів 

0,5 



Результати навчання: ПР24.  

Рекомендовані джерела: 3, 4, 7, 15. 

Завдання для СРС: 

1. Рейтингове оцінювання фінансового стану 

підприємств. 

2. Використання результатів фінансового 

аналізу в оцінюванні ймовірності 

банкрутства. 

3. Порядок визначення підприємства 

банкрутом. 

4. Джерела фінансової санації підприємств. 

5. Рейтингові методи визначення 

банкрутства підприємств. 

6. Зарубіжний досвід оцінювання 

ймовірності банкрутства підприємства. 

7. Вибір стратегії розвитку підприємства як 

засіб подолання кризових явищ. 

13-ий  2 практичне 

Усне опитування, 

тестування, навчальна 

дискусія, розв’язок 

практичних завдань 

3,5 

13-ий  5 самостійна 

Самостійна робота: з 

навчально-методичною 

літературою: есе, 

виконання реферату; 

розв’язок практичних 

завдань 

1,5 

Контрольна робота 10 

Виконання індивідуального навчально-дослідного завдання (реферату) 10 

Разом  100 



Індивідуальне навчально-дослідне завдання 
У межах навчальних годин, виділених на самостійну роботу передбачено виконання реферату та 

практичних завдань розрахункового характеру. Виконання реферату має на меті поглиблення, узагальнення 

та закріплення знань, які студенти отримують у процесі прочитаних лекцій та практичних занять. Вибір 

теми реферату здійснюється кожним студентом індивідуально.  

 

Тематика рефератів 

1. Фінансовий аналіз як база прийняття управлінських рішень. 

2. Міжнародні аспекти фінансового аналізу. 

3. Еволюція підходів до фінансового аналізу. 

4. Фінансовий аналіз в системі фінансового менеджменту. 

5. Методи фінансового аналізу, що використовуються у міжнародній практиці. 

6. Системність фінансового аналізу підприємства. 

7. Операції нарощування та дисконтування та їх використання у фінансовому аналізі. 

8. Інтегральний фінансовий аналіз за системою «Дюпон». 

9. Роль фінансового менеджера в організації фінансового аналізу на підприємстві. 

10. Еволюція фінансової звітності в Україні. 

11. Розвиток фінансового аналізу в Україні. 

12. Експрес-аналіз як індикатор фінансової звітності підприємства. 

13. Вплив облікової політики на величину показників балансу. 

14. Узагальнення результатів експрес-аналізу та їх використання у фінансовому менеджменті. 

15. Оцінка можливих резервів збільшення власного капіталу. 

16. Вплив дебіторської і кредиторської заборгованостей на фінансовий стан підприємства. 

17. Оцінка розміщення майна підприємства. 

18. Напрями та шляхи зміцнення фінансової стійкості підприємства. 

19. Зміст фінансової стійкості підприємства за ринкових умов господарювання. 

20. Платоспроможність підприємства та її значення в оцінці та прогнозуванні фінансової діяльності 

підприємства. 

21. Використання коефіцієнтів ліквідності в оцінці платоспроможності. 

22. Шляхи підвищення платоспроможності підприємства. 

23. Ліквідність і платоспроможність як основні показники фінансової рівноваги. 

24. Вплив облікової політики на величину прибутку. 

25. Вплив податкової політики та інфляції на фінансові результати підприємства. 

26. Аналіз прибутку і рентабельності за міжнародними стандартами. 

27. Пошук і оцінка можливих резервів підвищення рентабельності. 

28. Особливості аналізу рентабельності на основі звітності за міжнародними стандартами. 

29. Шляхи прискорення оборотності активів в умовах ринкової економіки. 

30. Ділова активність та фінансова рівновага підприємства. 

31. Ефективність використання робочого оборотного капіталу. 

32. Проблеми раціонального використання позикових коштів. 

33. Аналіз достатності грошових коштів та їх вплив на платоспроможність. 

34. Оцінка грошових потоків з врахуванням вартості грошей в часі. 

35. Прогнозування грошових потоків. 

36. Економічний зміст фінансової санації підприємства. 

37. Антикризові заходи для попередження банкрутства підприємств. 

38. Шляхи покращення фінансової стійкості та платоспроможності підприємств. 

39. Заходи по відновленню платоспроможності і підтримці ефективності господарської діяльності. 

40. Методи та показники оцінки фінансового стану підприємства. 

41. Оцінка фінансової стабільності підприємства. 

42. Методи оцінки ефективності використання майна і капіталу підприємства. 

43. Оцінка рівня самоокупності підприємства. 

44. Оцінка впливу системи оподаткування на фінансовий стан підприємства. 

45. Особливості оцінки фінансового стану акціонерних товариств. 

46. Особливості оцінки фінансового стану спільних підприємств. 

47. Особливості оцінки фінансового стану малих та середніх підприємств. 

48. Методи оцінки інвестиційної привабливості підприємств. 

49. Варіантна оцінка інвестиційних проектів. 

50. Оцінка ризиковості інвестиційних проектів. 



51. Методи і прийоми фінансової роботи на підприємстві. 

52. Сутність деталізованого аналізу фінансового стану підприємства. 

53. Внутрішній аналіз стану активів промислового підприємства. 

54. Фінансовий аналіз короткострокової заборгованості. 

55. Аналіз структури джерел коштів та ефективності їх використання. 

56. Оцінка оборотності товарно-матеріальних активів. 

57. Аналіз звичайної діяльності підприємства. 

58. Оцінка ефективності формування та використання фінансових ресурсів. 

59. Фінансовий аналіз як основа фінансового прогнозування. 

60. Оцінка ефективності портфеля цінних паперів. 

61. Аналіз структури капіталу акціонерного товариства. 

62. Оцінка структури операційних витрат підприємства. 

63. Аналіз ефективності інвестиційної діяльності. 

64. Оцінка зовнішніх та внутрішніх факторів фінансового добробуту підприємства. 

65. Аналіз формування та розподілу прибутку підприємства. 

66.  Вплив зовнішнього середовища на фінансову діяльність підприємства. 

67. Вплив внутрішнього середовища на фінансову діяльність підприємства. 

68. Прогнозування фінансового стану підприємства на основі аналізу фінансових коефіцієнтів. 

69. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. 

70. Оцінка власного капіталу підприємства. 

71. Аналіз фінансових вкладень та їх ефективності. 

72. Особливості аналізу прибутковості підприємства в умовах інфляції. 

73. Система критеріїв та методика оцінки незадовільної структури балансу неплатоспроможного 

підприємства. 

74. Аналіз взаємозв’язку прибутку та потоків грошових коштів. 

75. Шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства на основі аналізу його ділової активності. 

76. Аналіз оборотності і ефективності використання нематеріальних активів. 

 

Розв’язання практичних завдань проводиться з метою набуття студентами практичних вмінь та 

навичок фінансових розрахунків і формулювання аналітичних висновків у результаті проведення 

фінансового аналізу. Виконане практичне завдання повинно містити: 

- наведення формул та розрахунків аналітичних показників; 

- демонстрацію оволодіння студентами методикою проведення відповідної аналітичної роботи; 

- висновки, які є підсумками проведених розрахунків, рекомендацією щодо вибору оптимального 

варіанта показника, базою для обґрунтування майбутнього управлінського рішення. 

Кожне практичне завдання містить теоретичні запитання, відповіді на які мають продемонструвати 

знання студента, що стосуються навчального матеріалу, основних категорій, класифікаційних ознак 

базових фінансовий категорій тощо. При оцінюванні практичних завдань враховуються якість виконання 

роботи, правильність застосовуваних формул, глибина зроблених висновків. 

 

Технічне й програмне забезпечення (обладнання) 
Персональний комп’ютер, мультимедійне обладнання (для презентацій на лекційних заняттях), 

персональні комп’ютери для проведення тестування (поточний, рубіжний контроль) та перевірки 

виконання завдань самостійної роботи. 

 

Рекомендовані джерела інформації 

Основна література: 
1. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз: навч. посібник / Н. І. Власюк. – Львів: Вид-во ЛКА, 2016 – 312 с. 

2. Сокольська Р. Б. Фінансовий аналіз: навч. посібник. Частина І. Аналіз фінансової звітності / Р. Б. 

Сокольська, В. Д. Зелікман, Т. В. Акімова. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 92 с. 

3. Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : навч. посібник / Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., 

Тютюнник С. В. – Полтава : ПДАА, 2016. – 430 с. 

4. Фінансовий аналіз: навч. посібник / За заг. Ред. Школьник І. О. [І. О. Школьник, І. М. Боярко, О.В. 
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5. Фінансовий аналіз. Навчальний посібник / М. Р. Лучко, С. М. Жукевич, А. І. Фаріон – Тернопіль:, 

ТНЕУ, – 2016 – 304 с. 

6. Фінансовий аналіз та звітність : практикум / І. Ю. Єпіфанова, В. В. Джеджула. – Вінниця : ВНТУ, 2017. 

– 143 с. 

Допоміжна література: 



7. Вакульчик О.М. Інтегральна оцінка фінансоовго стану суб’єктів господарювання під час отриманння 

статусу уповноваженого економічного оператора / О.М. Вакульчик, О.О. Книшек, А.М. Петросян // 

Вісник АМСУ. – Серія: ,,Економіка”. – 2014.– № 1(51). – С. 98–105. 

8. Власюк Н. І. Інтегральне оцінювання ймовірності банкрутства підприємств. / Н. І. Власюк // Науковий 

вісник НЛТУ України: збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 

23.2. 

9. Дончак Л. Г., Ціхановська О. М. Ділова активність підприємства та шляхи її зміцнення / Л. Г. Дончак, 

О. М. Ціхановська // Економіка та управління підприємствами. – 2017. – Випуск 10. – С. 250-255 

10. Єпіфанова І. Ю. Сучасні підходи до аналізу ефективності управління власним капіталом підприємства 

/ І. Ю. Єпіфанова, І. В. Дрозд // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – 2015. – Том 19. – № 2. – С. 71 ‒ 
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11. Кіндрацька  Г.І.  Аналіз  господарської  діяльності:  підручник  /  Г.І.  Кіндрацька,  А.Г.  Загородній,  

Ю.І. Кулиняк. - Львів: Видавництво Львівської політехніки. - 2019.- 320 с. 

12. Лобова О. М. Сучасна практика оцінки фінансового стану підприємств України із використанням 

національних моделей / О.М.Лобова, Д.С.Ломоносов // Економіка та держава. - 2020. - № 3. - С. 94–99. 

13. Ромашова Я. В. Криза на різних стадіях життєвого циклу підприємства: причини та напрями 
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14. Чайка  Т.  Ю.  Розрахунок  коефіцієнтів  ліквідності  за  балансом, урахування  фінансових і  

виробничих  особливостей  підприємства  під  час  здійснення  коефіцієнтного аналізу ліквідності / 

Т.Ю.Чайка,Ю С.Є.Лошакова, Я.С.Водоріз // Економіка та суспільство. - 2018. - Вип. 15. - С. 900-908. 

15. Хринюк О.С. Моделі розрахунку ймовірності банкрутства як метод оцінки фінансового потенціалу 

підприємства / О.С. Хринюк, В.А. Бова // Ефективна економіка. — 2018. — № 2.- С.12-15. 

16. Чемчикаленко  Р.А. Удосконалення  системи  діагностики платоспроможності підприємства / 
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Інформаційні ресурси в Інтернеті 

1. Бібліотека Львівського-торговельно-економічного університету. – Львів, вул. Туган-Барановського, 10. 

Тел.: 239-96-40. Електронна бібліотека ЛТЕУ: ww.dev.lac.lviv.ua/lib. 

2. Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України. - м. Київ, пр. 40-річчя Жовтня, 3, 

Тел: +38 (044) 524-81-36 : http://www.nbuv.gov.ua. 

3. Львівська наукова бібліотека ім. Стефаника НАН України. – м. Львів, вул. Стефаника, 2, Тел.: +38 

(032) 274-43-72, http://www.lsl.lviv.ua/.  

4. Львівська обласна універсальна наукова бібліотека. – м. Львів, просп. Шевченка, 13. Тел.: +38 (032) 

274-02-26, http://lounb.lviv.ua/. 

5. Державна служба статистики України. – м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 3.Тел.: +38 (044) 267-24-22, http: // 

www.ukrstat.gov.ua. 

6. Періодичні видання (журнали, тижневики): 

Актуальні проблеми економіки: http://eco-science.net/Arhive.html. 

Бізнес Інформ: www.business-inform.net. 

Економіка України: https://journals.ua/business/ekonomika-ukrainy-ukrainskiy. 

Економіка, фінанси, право: efp.in.ua/arhiv-nomeriv. 

Економіст: ua-ekonomist.com. 

Економічний Часопис XXI: http://soskin.info/ea/avtory.html. 

Фінанси України: fu.minfin.gov.ua. 

7. Збірники наукових праць ЛТЕУ: 

Вісник ЛТЕУ (серія економічна): http://www.lac.lviv.ua. 

Торгівля, комерція, підприємництво: http://www.lac.lviv.ua. 

8. Сайти державних органів влади: 

- www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України.  

- www.sta.gov.ua - сайт Державної податкової адміністрації України.  

- www.kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України. 

- www.customs.gov.ua - сайт Державної митної служба України.  

- www.as-rada. gov.ua - сайт Рахункової палати України. 

- www.Ier.kiev.ua - сайт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. 

Політика курсу  

 Курс передбачає роботу в колективі. 

 Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. 

 Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке нараховуються бали. За 

об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись в 

дистанційному режимі за погодженням із керівником курсу та презентувати виконані завдання під час 

http://lounb.lviv.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/


консультації викладача. 

 Самостійна робота включає самостійне опрацювання питань, що стосуються тем лекційних занять, 

які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка за 

рекомендованою літературою, а також виконання завдань з метою закріплення теоретичного матеріалу. 

 Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. 

 Студент, який спізнився, вважається таким, що пропустив заняття з неповажної причини з 

виставленням 0 балів за заняття, і при цьому має право бути присутнім на занятті. 

 За використання телефонів і комп’ютерних засобів без дозволу викладача, порушення дисципліни 

студент отримує за заняття 0 балів і зобов’язаний відпрацювати таке заняття. 

 Ліквідація заборгованості відбувається протягом 1 тижня після встановленого терміну. При цьому 

оцінка знижується на 10 %. 

 Здобувачам вищої освіти після аудиторних занять надається право підвищувати свій рейтинг лише 

під час складання іспитів (підсумкового оцінювання) за графіком екзаменаційної сесії. 

• Під час роботи над завданнями не допустимо порушення академічної доброчесності: при 

використанні Інтернет ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане 

під час виконання завдання. 

• Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними 

текстовими запозиченнями не більше 20%. 

• У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів і повинен повторно виконати 

завдання, які передбачені у силабусі. 

• Списування під час виконання завдань заборонені (в т.ч. із використанням мобільних пристроїв). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування. 

 

Система оцінювання та вимоги 
Види контролю: поточний, рубіжний, підсумковий. 

Методи контролю: спостереження за навчальною діяльністю здобувачів вищої освіти, усне 

опитування, письмовий контроль, тестовий контроль. 

Засобами оцінювання та методами демонстрування результатів навчання є: 

 стандартизовані тести; 

 реферат, есе по питаннях самостійного вивчення; 

 завдання розрахункового характеру; 

 презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

 студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

 інші види індивідуальних та групових завдань. 

Оцінювання навчальної роботи здобувачів вищої освіти за видами: 
 

Вид контролю Вид навчальної діяльності Оцінювання 

ПОТОЧНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Робота на лекціях, у т.ч.:   

- присутність та активність на заняттях (при 

пропусках занять з поважних причин допускається 

відпрацювання пройденого матеріалу)   

за кожне відвідування 0,5 бали 

Робота на практичних заняттях, у т.ч.:  

- доповідь з презентацією за тематикою питань  

самостійного вивчення дисципліни (оцінка 

залежить від повноти розкриття теми, якості 

інформації, самостійності та креативності 

матеріалу, якості презентації і доповіді) 

за кожну презентацію максимум 1,5 бали 

- захист індивідуального навчально-дослідного 

завдання (реферату) та практичного завдання 

розрахункового характеру 

за кожне завдання максимум 10 балів 

- усне опитування, участь у навчальній дискусії, 

розв’язок практичних завдань 
за кожну правильну відповідь 1,5 бали 

- тестування по кожній темі максимальна оцінка – 2 бали 

РУБІЖНИЙ 

КОНТРОЛЬ 

Контрольна робота  максимальна оцінка – 10 балів 

Контрольна робота максимальна оцінка – 10 балів 

ДОДАТКОВА 

ОЦІНКА 

Участь у наукових конференціях, підготовка 

наукових публікацій, виконання наукових 

досліджень тощо. 

Згідно з рішенням кафедри 

ПІДСУМКОВИЙ 

КОНТРОЛЬ 

(екзамен) 

Екзамен проводиться у комбінованій формі 

(тестування та розв’язок ситуаційних задач) 

Критерії оцінювання зазначено в 

останній таблиці 



Розподіл балів за темами для поточного контрою знань студентів, для різних видів підсумкового 

контролю подані у таблицях. 

 

Для поточного контролю знань студентів з дисципліни, що завершується екзаменом 
Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 КР Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 КР Реферат 100 

5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 10 5,5 5,5 5,0 5,0 5,5 5,0 5,5 10 10 

Т1, Т2 ... Т13 – теми занять. 
 

Для екзамену, який проводиться у комбінованій формі 

Тестування 
Сума 

Правильних 

відповідей, 

% 

0- 

50 

51- 

52 

53 -

54 

55- 

57 

58-

60 

61-

63 

64-

67 

68-

70 

71-

73 

74-

76 

77-

79 

80-

81 

82-

83 

84-

85 

86-

87 

88-

89 

90-

91 

92-

93 

94-

95 

96-

97 

98-

99 

100 

100 

Бал 0 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

Розв’язок ситуаційних задач 

Критерій 

Задача розв’язана 

невірно; 

відповідь 

необґрунтована та 

алогічною 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі, присутні 

помилки при 

розрахунках, 

відсутні висновки; 

обґрунтування 

відповіді є слабо 

аргументоване і в 

окремих аспектах 

алогічне 

Порушено алго-

ритм розв’язку 

задачі або 

присутні помилки 

при розрахунках, 

від-сутні 

висновки; 

обґрунтування 

відповіді є 

слабо 

аргументоване 

або в окремих 

аспектах 

алогічне 

Відповідь 

недостатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі  

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь 

достатньо 

аргументована; 

алгоритм 

розв’язку задачі 

вір-ний, однак 

допущені 

помилки при 

розра-хунках 

Відповідь містить 

послідов-ний та 

аргументо-ваний 

розв’язок; 

розрахунки вірні, 

обґрунтований 

висновок 

Бал 0 - 29 30 - 31 32 - 38 39 - 40 41-44 45-50 

 



Результат освітньої діяльності здобувача вищої освіти оцінюється відповідно до Положення про оцінювання знань і умінь здобувачів вищої освіти 

Львівського торговельно-економічного університету за такими рівнями та критеріями: 

Бали Критерії оцінювання Рівень компетентності Оцінка 

9
0
-1

0
0
 

Студент демонструє повні й міцні знання навчального матеріалу в обсязі, що відповідає 

програмі дисципліни, правильно й обґрунтовано приймає необхідні рішення в різних 

нестандартних ситуаціях. Вміє реалізувати теоретичні положення дисципліни в практичних 

розрахунках, аналізувати та співставляти дані об’єктів діяльності фахівця на основі набутих 

з даної та суміжних дисциплін знань та умінь. Знає сучасні технології та методи розрахунків 

з даної дисципліни. За час навчання при проведенні практичних занять, при виконанні 

індивідуальних / контрольних завдань проявив вміння самостійно вирішувати поставлені 

завдання, активно включатись в дискусії, може відстоювати власну позицію в питаннях та 

рішеннях, що розглядаються. 

Зменшення 100-балової оцінки може бути пов’язане з недостатнім розкриттям питань, що 

стосується дисципліни, яка вивчається, але виходить за рамки об’єму матеріалу, 

передбаченого силабусом навчальної дисципліни, або студент проявляє невпевненість в 

тлумаченні теоретичних положень чи  складних практичних завдань. 

Високий 
Повністю забезпечує вимоги до знань, умінь і 

навичок, що викладені в силабусі навчальної 

дисципліни. Власні пропозиції студента в оцінках і 

вирішенні практичних задач підвищує його вміння 

використовувати знання, які він отримав  при вивчені 

інших дисциплін, а також знання, набуті при 

самостійному поглибленому вивчені  питань, що 

відносяться до дисципліни, яка вивчається. 

Відмінно (А) 

8
2

-8
9
 

Студент демонструє гарні знання, добре володіє матеріалом, що відповідає програмі 

дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє застосовувати теоретичні 

положення при вирішенні практичних задач, але допускає окремі неточності. Вміє 

самостійно виправляти допущені помилки, кількість яких є незначною. 

Знає сучасні технології та методи розрахунків з даної дисципліни. За час навчання при 

проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / контрольних завдань та 

поясненні прийнятих рішень, дає вичерпні пояснення. 

Достатній 
Забезпечує студенту самостійне вирішення основних 

практичних задач в умовах, коли 

вихідні дані в них змінюються порівняно з 

прикладами, що розглянуті при вивчені дисципліни 

Добре (В)  

7
4

-8
1
 

Студент в загальному добре володіє матеріалом, знає основні положення матеріалу, що 

відповідає програмі дисципліни, робить на їх основі аналіз можливих ситуацій та вміє  

застосовувати при вирішенні типових практичних завдань, але допускає окремі неточності. 

Вміє пояснити основні положення виконаних завдань та дати правильні відповіді при зміні 

результату при заданій зміні вихідних параметрів. Помилки у відповідях/ рішеннях/ 

розрахунках не є системними. Знає характеристики основних положень, що мають 

визначальне значення при проведенні практичних занять, при виконанні індивідуальних / 

контрольних завдань та поясненні прийнятих рішень, в межах дисципліни, що вивчається. 

Достатній 
Конкретний рівень, за вивченим матеріалом програми 

дисципліни. 

Додаткові питання про можливість використання 

теоретичних положень для практичного використання 

викликають утруднення. 

Добре (С) 

6
4
-7

3
 

Студент засвоїв основний теоретичний матеріал, передбачений програмою дисципліни, та 

розуміє постанову стандартних практичних завдань, має пропозиції щодо напрямку їх 

вирішень. Розуміє основні положення, що є визначальними в курсі, може вирішувати 

подібні завдання тим, що розглядались з викладачем, але допускає значну кількість 

неточностей і грубих помилок, які може усувати за допомогою викладача. 

Середній 
Забезпечує достатньо надійний рівень відтворення 

основних положень дисципліни 

Задовільно (D)  

6
0
-6

3
 

Студент має певні знання, передбачені в програмі дисципліни, володіє основними 

положеннями, що вивчаються на рівні, який визначається як мінімально допустимий. З 

використанням основних теоретичних положень, студент з труднощами пояснює правила 

вирішення практичних/розрахункових завдань дисципліни. Виконання практичних 

(індивідуальних, контрольних) завдань значно формалізовано: є відповідність алгоритму, 

але відсутнє глибоке розуміння роботи та взаємозв’язків з іншими дисциплінами. 

Середній 
Є мінімально допустимим у всіх складових програми 

дисципліни 

Задовільно (Е) 
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 Студент може відтворити окремі фрагменти з курсу. Незважаючи на те, що програму 

навчальної дисципліни студент виконав, працював він пасивно, його відповіді під час 

практичних робіт в більшості є невірними, необґрунтованими.  

Цілісність розуміння матеріалу з дисципліни у студента відсутні. 

Низький 
Не забезпечує практичної реалізації задач, що 

формуються при вивчені дисципліни 

Незадовільно з 
можливістю 
повторного 

складання (FX)  
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Студент повністю не виконав вимог програми навчальної дисципліни. 

Його знання на підсумкових етапах навчання є фрагментарними. 

Незадовільний 
Студент не підготовлений до самостійного вирішення 

задач, які окреслює мета та завдання дисципліни 

Незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни (F)  
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