Навчальна дисципліна
«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»
Становлення ринкової економіки в Україні, поява фінансових ринків, пріоритет
фінансових ресурсів об'єктивно сприяли розвитку такого важливого напрямку аналітичної
роботи, як фінансовий аналіз.
З допомогою фінансового аналізу здійснюються комплексне вивчення формування
фінансових ресурсів, оптимальне їх розміщення та використання, інформаційне забезпечення
прийняття управлінських рішень.
Навчання за програмою «Фінансовий аналіз» покликане формувати у студентівмагістрів фундаментальні теоретичні знання в області основних категорій і методів
фінансового аналізу й практичні навички по їхньому застосуванню.
Мета дисципліни: сформувати знання, навички і вміння за допомогою фінансової
звітності здійснювати аналіз та оцінку основних показників, що характеризують фінансовий
стан підприємства та навчити виявляти резерви його покращення.
Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, методичних та організаційних
аспектів фінансового аналізу діяльності підприємств.
У процесі вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» у студентів формуються такі
компетенції:
 створення компетентнісної моделі фахівця;
 визначення цілей і завдань навчальних курсів на базі компетентнісної моделі фахівця;
 знання основних теоретичних положень, категорій та методів фінансового аналізу, вимог
та методологічних принципів проведення фінансового аналізу суб’єкту господарювання.
 здатність усвідомлювати зв'язок фінансового аналізу з іншими науками і дисциплінами
 розвиток креативного мислення при вирішенні поставлених завдань;
 навички толерантного ставлення до іншої думки при вирішенні завдання;
 здатність до критики та самокритики
 здібність виділяти серед різноманітних пропозицій щодо вирішення проблеми
інформацію, яка дозволяє це здійснити.
 здатність до розвитку креативного мислення при вирішенні поставлених завдань;
 прагнення до неперервного особистісного та професійного вдосконалення.
Програмними результатами вивчення дисципліни «Фінансовий аналіз» є:
 здатність використовувати професійно профільовані знання й практичні навички в
управлінні фінансово-господарською діяльністю підприємств;
 здатність застосовувати знання та вміння для розв’язання фінансових задач;
 уміння використовувати в науково-фінансовій роботі необхідні комп'ютерні програмні
продукти;
 уміння застосовувати прикладні методики аналізу фінансових процесів, використовувати
сучасні методи системного наукового аналізу;
 навички з підготовки управлінських рішень щодо операційної, інвестиційної та
фінансової діяльності за умов проведення раціональної фінансової політики, спрямованої
на отримання максимального прибутку та підвищення ринкової вартості підприємства;
 навички застосування інноваційних технологій у фінансовій сфері, що базуються на
врахуванні різноманітних варіантів розвитку подій, прогнозуванні наслідків змін
економічної політики України та світової економіки;
 навички розробки й обґрунтування стратегічних рішень та організаційно-економічних
проектів з підвищенням підприємницького, інноваційно-інвестиційного потенціалу
підприємства, його ефективного використання і забезпечення конкурентоспроможності в
ринковому оточенні;
 навички застосування сучасних методів аналізу інвестиційних рішень на підприємстві.

