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Анотація курсу
Фінансовий аналіз у ринковій економіці розглядається як одна з

найважливіших функцій системи управління, адже він дає можливість

визначати конкурентоспроможність суб’єкта підприємницької

діяльності, здійснювати контроль за його майновим станом,

платоспроможністю, ліквідністю та фінансовою стійкістю, розробляти

заходи щодо запобігання банкрутству. Курс «Фінансовий аналіз» дає

змогу вивчити теоретичні основи фінансового аналізу; набути

практичні навички аналізу майнового стану, фінансової стійкості,

платоспроможності та ліквідності, грошових потоків, ефективності

використання капіталу, кредитоспроможності, ділової активності та

інвестиційної привабливості підприємства; виявити напрями

підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та

поліпшення фінансового стану суб’єктів господарювання.



Мета курсу: формування теоретичних знань і практичних навичок з організації та
проведення фінансового аналізу підприємств, спрямованого на прийняття обґрунтованих
ефективних управлінських рішень, направлених на покращення фінансового стану
суб'єктів господарювання для досягнення цілей та завдань їх розвитку

Компетентності Результати навчання

✓ здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством;

✓ здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем 

менеджменту з урахуванням стратегії розвитку

підприємства в умовах невизначеності, ризику

та/або асиметричності інформації;

✓ здатність виконувати адміністративно-управлінські

функції у сфері діяльності суб’єктів

господарювання, органів державного сектору;

✓ здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших 

користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та ін.

✓ вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно освоювати нові методи 

роботи та знання щодо комплексного бачення сучасних 

проблем економіки та управління;

✓ визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати 

консультації управлінському персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації;

✓ збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та 

нефінансові дані для формування релевантної інформації 

в цілях прийняття управлінських рішень;

✓ обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з 

метою їх оптимізації;

✓ готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та 

інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та ін.
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