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Вступ 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підп-

риємств» розроблена відповідно до Положення про робочу програму навчальної дисципліни в 

ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою радою Університету 27.05.2021 р. (про-

токол № 10) та введеного в дію наказом ректора від 27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни. Бізнесова діяльність аграрних підприємств пов’язана з 

ризиком. Керівники і менеджери підприємств агробізнесу мають постійно відслідковувати фі-

нансовий стан підприємства з метою контролю за його платоспроможністю, кредитоспромож-

ністю та фінансовою стійкістю. У зв’язку з цим фінансовий аналіз у ринковій економіці є од-

нією з найважливіших функцій управління. Він надає можливість здійснювати контроль та 

проводити діагностику ліквідності, платоспроможності, фінансової та ринкової стійкості, 

ділової активності підприємства та його рентабельності, а також розробляти заходи щодо 

запобігання банкрутству і визначати його конкурентоспроможність. 

Міждисциплінарні зв’язки. Навчальна дисципліна «Фінансовий аналіз і діагностика аг-

рарних підприємств» («Financial analysis and diagnostics of agricultural enterprises») має тісний 

зв'язок з навчальними дисциплінами циклу професійної підготовки («Аналіз господарської дія-

льності», «Економіка підприємства», «Фінанси підприємств», «Звітність підприємств»). 

Мета вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підп-

риємств» – сформувати у здобувачів вміння та навички кваліфіковано проводити фінансовий 

аналіз і діагностику аграрних підприємств, робити обґрунтовані висновки та розробляти заходи 

щодо покращення фінансового стану підприємств. 

Завдання (навчальні цілі) навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика агра-

рних підприємств» – сформувати у здобувачів компетентностей щодо здатності засвоїти зміст і 

способи використання вихідних даних для фінансового аналізу і діагностики, методику ана-

літичного опрацювання інформації, організаційні форми проведення фінансового аналізу і 

використання отриманої інформації в управлінні. 

Предметом навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підпри-

ємств» є результати фінансово-господарської діяльності та фінансовий стан аграрних підпри-

ємств, їх підрозділів та інших господарських формувань, які відображаються в даних обліку, 

звітності, а також у системі аналітичних економічних показників. 

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною «Фінансовий аналіз та діагностика аграрних 

підприємств», наведено в табл. 1. 
Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною дисципліною «Фінансовий 

аналіз і діагностика аграрних підприємств» 

Результати навчання за навчальною 

дисципліною 

Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  

1. Знання: 

1.1 способів і методів аналізу та діагностики 

фінансового стану підприємств агробіз-

несу з урахуванням особливостей їх гос-

подарської діяльності. 

лекція, 

семінарське 

заняття, дискусія, 

аналітична робота 

презентація і захист результатів діяльності, 

тест, бліцопитування, перевірка виконання 

індивідуальних та командних завдань, 

Case-study, контрольна (модульна) робота, 

рефлексія, підсумкова модульна робота 

2. Уміння/навички: 

2.1 здатність використовувати вихідні дані 

для фінансового аналізу і діагностики 

підприємств агробізнесу 
семінарське 

заняття, 

аналітична робота 

презентація і захист результатів діяльності, 

тест, бліцопитування, перевірка виконання 

індивідуальних та командних завдань, 

Case-study, контрольна (модульна) робота, 

підсумкова модульна робота 

2.2 методику аналітичного опрацювання 

інформації, організаційні форми 

проведення фінансового аналізу і 

використання отриманої інформації в 

управлінні. 
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3. Комунікація 

3.1 здатність працювати самостійно та в 

команді з урахуванням вимог 

професійної етики, застосовувати 

професійні навички у сфері фінансового 

аналізу та діагностики підприємств 

агробізнесу 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних 

ситуацій 

перевірка виконання конкретних ситуацій, 

презентація, дискусія, підсумкова 

модульна робота 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 демонструвати розуміння особистої 

відповідальності за прийняті професійні 

та управлінські рішення, які можуть 

впливати на результати господарської 

діяльності підприємств агробізнесу 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних 

ситуацій 

перевірка виконання конкретних ситуацій, 

презентація, дискусія, підсумкова 

модульна робота 

1. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни  

«Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств»  

Назва теми 

Кількість годин за формами 

навчання1 

Очна (денна)  
Л

ек
ц

ії
 

П
р

а
к

т
и

ч
н

і 

(с
ем

ін
а
р

сь
к

і)
 

за
н

я
т
т
я

 

Ін
д

и
в

ід
у
а
л

ь
н

і 

за
н

я
т
т
я

 

С
а
м

о
ст

ій
н

а
 

р
о
б
о
т
а
  

зд
о
б
у
в

а
ч

а
 

Тема 1. Предмет, об’єкти та метод фінансового аналізу 2 2 2 6 

Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства - 2 2 6 

Тема 3. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства - 4 3 6 

Тема 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства - 4 3 6 

Тема 5. Аналіз грошових потоків підприємства - 2 2 6 

Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу, прибутко-

вості та рентабельності підприємства 
- 4 2 6 

Тема 7. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливос-

ті підприємства 
- 2 2 6 

Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства - 2 2 5 

Контрольна модульна робота - 2 -  

Тема 9. Короткостроковий прогноз фінансового стану  підпри-

ємства 
- 2 2 5 

Тема 10. Діагностика фінансового стану неплатоспроможних 

підприємств та ймовірності їх банкрутства 
- 2 4 5 

Підсумкова контрольна робота - 2 - 7 

Усього: 2 30 24 64 

Разом: 
годин 120 

кредитів 4 
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2. Зміст навчальної дисципліни за темами 

Змістовний модуль 1 

Тема 1. Предмет, об’єкти та метод фінансового аналізу 

Сутність, мета та завдання фінансового аналізу. Становлення і розвиток фінансового ана-

лізу. Роль фінансового аналізу у сучасних умовах господарювання. Фінансовий аналіз у ринко-

вій економіці як найважливіша функція управління, за допомогою якої визначається конкурен-

тоспроможність суб’єкта господарювання; спосіб нагромадження, трансформації та 

використання інформації фінансового характеру з метою забезпечення життєдіяльності підпри-

ємств. 

Предмет і об’єкти фінансового аналізу. Суб’єкти фінансового аналізу. Користувачі фінан-

сової інформації та їх інформаційні потреби. 

Метод фінансового аналізу. Методичні прийоми фінансового аналізу. Прийоми фінансо-

вого аналізу (горизонтальний (часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз, трендовий 

аналіз, аналіз відносних показників (фінансовий коефіцієнтів), порівняльний аналіз, факторний 

аналіз, інтегральний аналіз).  

Види фінансового аналізу. Напрямки фінансового аналізу. 

Моделі, що використовуються у фінансовому аналізі. 

Організація фінансового аналізу. Принципи фінансового аналізу. Етапи фінансового ана-

лізу. Методичні підходи до проведення фінансового аналізу. 

Етапи проведення аналізу фінансового стану підприємства. 

Інформаційна база фінансового аналізу. Джерела аналітичної інформації. 

Категорійний апарат фінансового аналізу. Система аналітичних показників у фінансовому 

аналізі. 

Основні поняття: фінансовий аналіз, предмет фінансового аналізу, об’єкт фінансового 

аналізу, метод фінансового аналізу, напрямки фінансового аналізу, види фінансового аналізу, 

категорійний апарат фінансового аналізу. 

Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 

Фінансовий стан підприємства як сукупність показників, які характеризують наявність, 

розміщення і використання фінансових ресурсів підприємства. 

Напрямки і завдання аналізу фінансового стану підприємства. Логіка аналізу фінансового 

стану підприємства. 

Бухгалтерський баланс як найважливіша форма фінансової звітності. Характеристика 

складу і структури балансу. Валюта балансу. Аналіз валюти балансу. 

Горизонтальний (часовий) та вертикальний (структурний) аналіз майна підприємства.  

Поняття капіталу. Дві основні концепції капіталу: фінансова природа капіталу (Г. Свіней); 

предметно-речова природа капіталу (У. Патон). 

Загальна сума капіталу як підсумок балансу. Власний та залучений (позиковий та інший 

залучений)  капітал. Перманентний (постійний) та змінний капітал.  

Аналіз складу, структури і динаміки  джерел формування капіталу (пасивів балансу) підп-

риємства. Аналіз джерел власних засобів (власного капіталу). Аналіз джерел залучених (пози-

кових та інших залучених) засобів (зобов’язань). Аналіз кредиторської заборгованості (складу, 

динаміки і структури кредиторської заборгованості, оборотності кредиторської заборгованості). 

Аналіз складу, структури і динаміки майна (активів) підприємства. Аналіз  необоротних 

активів (основного капіталу). Аналіз оборотних засобів (оборотного капіталу). Аналіз запасів 

підприємства. Аналіз дебіторської заборгованості (складу, динаміки і структури дебіторської 

заборгованості, якості й ліквідності дебіторської заборгованості, оборотності дебіторської забо-

ргованості). 

Основні поняття: основний капітал, оборотний капітал, перманентний капітал, постійний 

капітал, змінний капітал, власний капітал, залучений капітал (зобов’язання), горизонтальний 

(часовий) аналіз, вертикальний (структурний) аналіз. 
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Тема 3. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства 

Економічна сутність платоспроможності і ліквідності підприємства. Завдання аналізу пла-

тоспроможності і ліквідності підприємства. 

Платоспроможність як здатність підприємства наявними грошовими ресурсами своєчасно 

здійснювати платежі за своїми строковими зобов’язаннями. Види платоспроможності підпри-

ємства. 

Ліквідність як здатність майна легко перетворюватися в гроші (в абсолютно ліквідні засо-

би). Рівні ліквідності.  Аспекти ліквідності підприємства:  час, необхідний для продажу 

активу; сума, одержана від продажу активу. Види ліквідності підприємства. 

Класифікація активів підприємства залежно від ступеня їх ліквідності:  найбільш ліквідні ак-

тиви – високоліквідні активи (А1), їх зміст, склад і аналіз;  активи, що швидко реалізуються - 

швидколіквідні активи (А2), їх зміст, склад і аналіз;  активи, що повільно реалізуються – пові-

льноліквідні активи (А3), їх зміст, склад і аналіз; активи, що важко реалізуються – важколіквід-

ні активи (А4), їх зміст, склад і аналіз. 

Групування пасивів підприємства за ступенем терміновості погашення (оплати) зо-

бов’язань: термінові пасиви (П1), їх зміст, склад і аналіз; короткострокові пасиви (П2), їх зміст, 

склад  і аналіз;  довгострокові пасиви (П3), їх зміст, склад і аналіз;  постійні пасиви (П4), їх 

зміст, склад і аналіз. 

Аналіз ліквідності балансу як можливості підприємства перетворити свої активи в наявні 

кошти і погасити свої платіжні зобов’язання і як ступеня покриття зобов’язань підприємства 

його активами, термін перетворення яких у гроші відповідає терміну погашення зобов’язань. 

Типи ліквідності підприємства. 

Показники ліквідності підприємства та їх характеристика. Методика розрахунку та аналіз 

коефіцієнта абсолютної ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення коефіцієнта 

швидкої (проміжної) ліквідності. Методика розрахунку та критичне значення коефіцієнта зага-

льної ліквідності (коефіцієнта покриття). Методика розрахунку та модель факторного аналізу 

коефіцієнта поточної ліквідності. Методика розрахунку загального показника ліквідності підп-

риємства та його аналіз. 

Абсолютні показники ліквідності та їх оцінка. Методика аналізу поточної платоспромож-

ності підприємства. Індикатори платоспроможності підприємства.  Порядок складання балансу 

платоспроможності підприємства. Оцінка платоспроможності підприємства на основі вивчення 

грошових потоків. Грошові коефіцієнти, які характеризують платоспроможність підприємства. 

Методика аналізу перспективної платоспроможності підприємства. Показники довгостро-

кової платоспроможності. Показники відновлення та збереження платоспроможності. 

Основні поняття: платоспроможність підприємства, ліквідність підприємства, класифіка-

ція активів за ступенем ліквідності, класифікація пасивів за ступенем зростання термінів пога-

шення зобов’язань, показники ліквідності, показники платоспроможності. 

Тема 4. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Економічна сутність і значення фінансової стійкості підприємства. Фінансова стійкість як 

відображення визначеного стану фінансових ресурсів підприємства. Складові аспекти фінансо-

вої стійкості підприємства. Завдання аналізу  фінансової стійкості підприємства. 

Принципи фінансової стійкості підприємства. Чинники, що впливають на фінансову стій-

кість підприємства. 

Напрямки оцінки фінансової стійкості підприємства. 

Види фінансової стійкості підприємства (внутрішня, загальна, капітальна, організаційно-

структурна, функціональна, ринкова). 

Типи фінансової стійкості підприємства (абсолютна стійкість фінансового стану підпри-

ємства; нормальна стійкість фінансового стану, за якої гарантується платоспроможність;  не-

стійкий (передкризовий) фінансовий стан, за якого порушується платіжний баланс, але зберіга-

ється можливість відновлення рівноваги платіжних коштів і платіжних зобов’язань;  кризова 

фінансова стійкість (підприємство на межі банкрутства). 



 8 

Відносні показники фінансової стійкості підприємства. Показники структури джерел фо-

рмування капіталу підприємства (коефіцієнт фінансової незалежності (автономії, концентрації 

власного капіталу), коефіцієнт фінансової залежності (концентрації залученого капіталу), кое-

фіцієнт фінансового ризику (співвідношення залученого і власного капіталу, фінансового леве-

риджу, плече фінансового важеля), коефіцієнт фінансової стабільності (співвідношення власно-

го і залученого капіталу), коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів 

(довгострокової заборгованості, довгострокового залучення капіталу), коефіцієнт структури за-

лученого капіталу (коефіцієнт довгострокових зобов’язань, коефіцієнт поточних зобов’язань), 

коефіцієнт структури довгострокових джерел фінансування, коефіцієнт покриття довгостроко-

вих вкладень, коефіцієнт страхової стабільності (коефіцієнт страхування бізнесу, коефіцієнт 

страхування власного капіталу, коефіцієнт страхування статутного (пайового) капіталу). 

Показники стану оборотних активів (оборотного капіталу) підприємства  (коефіцієнт 

маневрування власним капіталом, коефіцієнт забезпеченості оборотних активів власними обо-

ротними коштами, коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними коштами, коефіці-

єнт мобільності власних оборотних активів). 

Показники стану необоротних активів (основного капіталу) підприємства (коефіцієнт ос-

новних засобів виробничого призначення, коефіцієнт реальної вартості основних засобів, кое-

фіцієнт нагромадження амортизації, коефіцієнт співвідношення оборотних і необоротних акти-

вів). 

Оцінка запасу фінансової стійкості (зони безпечності діяльності) підприємства. Показники 

безпеки господарської діяльності підприємства, методика їх розрахунку та аналізу. Інтегральна 

оцінка стійкості підприємства.  

Фінансова стабільність підприємства. Складові елементи фінансової стабільності підпри-

ємства. Інтегральний критерій фінансової стабільності підприємства. Модель факторного аналі-

зу фінансової стабільності підприємства. 

Основні поняття: фінансова стійкість підприємства, принципи фінансової стійкості підп-

риємства, чинники, що впливають на фінансову стійкість підприємства, види фінансової стій-

кості, типи фінансової стійкості підприємства, показники (коефіцієнти) фінансової стійкості 

підприємства, фінансова стабільність підприємства. 

Тема 5. Аналіз грошових потоків підприємства 

Економічна сутність і значення грошових потоків у діяльності підприємства. Роль аналізу 

грошових потоків при визначенні можливостей внутрішнього фінансування. Зв’язок наявності 

грошових коштів з прибутком і рухом оборотного капіталу підприємства. Взаємозв’язок маси 

грошових коштів з ліквідністю та дохідністю діяльності підприємства.  

Класифікація грошових потоків на підприємстві. 

Попередній, наступний (ретроспективний) і прогнозний (перспективний) аналіз грошових 

потоків на підприємстві. 

Етапи аналізу грошових потоків на підприємстві. 

Аналіз складу, структури, динаміки та напрямків руху грошових потоків на підприємстві.  

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві прямим методом. Основні канали надхо-

дження грошових коштів і грошових платежів за напрямками діяльності підприємства (опера-

ційна, інвестиційна, фінансова). Джерела інформації при використанні прямого методу аналізу 

грошових потоків. 

Аналіз руху грошових коштів на підприємстві непрямим методом. Сутність і особливості 

методики аналізу грошових потоків на підприємстві непрямим методом. 

Аналіз чистого грошового потоку (Cash - flow) за видами діяльності підприємства. Показ-

ники Cash – flow. 

Аналіз грошових потоків на підприємстві із застосуванням системи показників. 

Показники ефективності управління грошовими потоками на підприємстві. 

Планування і прогнозування грошових потоків на підприємстві. Касовий бюджет на підп-

риємстві. Платіжний календар підприємства. 
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Оптимізація грошових потоків на підприємстві (модель Баумоля, модель Міллера –Орра, 

модель ВАТ, модель Стоуна). 

Методика розрахунку необхідної фінансової потреби в грошах. 

Основні поняття: грошовий потік, класифікація грошових потоків, етапи аналізу грошо-

вих потоків, прямий метод аналізу грошових потоків, непрямий метод аналізу грошових пото-

ків, ефективність управління грошовими потоками на підприємстві. 

Тема 6. Аналіз ефективності використання капіталу, прибутковості та рентабельнос-

ті підприємства 

Ефективність використання капіталу підприємства та завдання його аналізу.  

Прибутковість підприємства і  капіталу. 

Показники прибутковості та рентабельності підприємства. 

Показники ефективності основної, операційної, фінансової та інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Показники прибутковості виробництва і реалізації продукції. Факторний аналіз рентабе-

льності реалізації продукції. 

Аналіз взаємозв’язку «Витрати – обсяг – прибуток». 

Показники ефективності використання капіталу. Взаємозв’язок показників віддачі капіта-

лу й оборотності капіталу.  

Рентабельність продажу і оборотність капіталу. Факторний аналіз рентабельності капіта-

лу. 

Оборотність капіталу та його показники. 

Показники швидкості оборотності капіталу (коефіцієнт оборотності та тривалість одного 

обороту). Тривалість обороту капіталу та його аналіз. Факторний аналіз тривалості знаходжен-

ня капіталу в оборотних активах. Шляхи прискорення оборотності капіталу. Методика розраху-

нку економічного ефекту у результаті прискорення оборотності капіталу.  

Методика розрахунку суми вивільнених коштів з обігу у зв’язку з прискоренням оборот-

ності капіталу. Особливості методику розрахунку суми додатково залучених коштів у обіг за 

умови уповільнення оборотності капіталу. 

Методика розрахунку суми додаткового отримання прибутку в результаті прискорення 

оборотності капіталу. Особливості методики розрахунку суми недоотримання прибутку у 

зв’язку з уповільненням оборотності капіталу. 

Ефективність використання позикового капіталу та методика розрахунку показників ана-

лізу його ефективності.  

Фінансовий леверидж  як  взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням власного та 

позикового капіталу. 

Ефект фінансового важеля (левериджу) та його сутність. Два компоненти ефекту фінансо-

вого важеля (позитивний та негативний). Методика розрахунку ефекту фінансового важеля. 

Факторний аналіз ефекту фінансового важеля.  

Методика розрахунку ефекту фінансового важеля у випадку обліку фінансових витрат. 

Особливості розрахунку ефекту фінансового важеля в умовах інфляції. 

Взаємозв’язок фінансового левериджу і фінансового ризику. 

Основні поняття: ефективність використання капіталу підприємств, оборотність капіталу, 

показники рентабельності використання капіталу, коефіцієнт оборотності капіталу, тривалість 

одного обороту капіталу, ефект фінансового важеля, фінансовий леверидж, рентабельність під-

приємства, прибутковість підприємства, рентабельність реалізації продукції, прибутковість дія-

льності підприємства. 
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Тема 7. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства 

Економічна сутність ділової активності підприємства та завдання її аналізу. 

Етапи аналізу ділової активності підприємства. 

Методика розрахунку та аналіз коефіцієнтів ділової активності підприємства. 

Показники ефективності використання основних засобів. 

Показники ефективності використання матеріальних ресурсів.   

Вплив оборотності активів на показники ефективності діяльності підприємства. 

Характеристика рівнів ділової активності підприємства. 

Поняття інвестиційної привабливості підприємства та завдання її аналізу. 

Напрямки аналізу інвестиційної привабливості підприємства. 

Показники інвестиційної привабливості підприємства, методика їх розрахунку і аналіз 

Показники аналізу ефективності фінансових інвестицій, методика їх розрахунку та 

аналізу. 

Показники стійкості економічного зростання підприємства та факторний аналіз їх рівня.  

Леверидж у фінансовому аналізі як процес оптимізації структури активів і пасивів підпри-

ємства з метою збільшення прибутку (результатів господарської діяльності підприємства). 

Види левериджу: виробничий (операційний), фінансовий, виробничо-фінансовий. 

Рівень виробничого левериджу як відношення темпів приросту валового прибутку (до 

сплати процентів і податків) до темпів приросту обсягу продажу в натуральних або умовно-

натуральних одиницях. 

Фінансовий леверидж як взаємозв’язок між прибутком і співвідношенням власного та по-

зикового капіталу. 

Поняття виробничо-фінансового левериджу. Аналіз рівнів виробничого, фінансового та 

виробничо-фінансового левериджу. 

Основні поняття: ділова активність підприємства, рівні ділової активності підприємства, 

коефіцієнти ділової активності підприємства, інвестиційна привабливість підприємства, стій-

кість економічного зростання підприємства,  виробничий леверидж, виробничо-фінансовий ле-

веридж. 

Тема 8. Аналіз кредитоспроможності підприємства 

Сутність кредитоспроможності підприємства та мета її аналізу. Кредитоспроможність по-

зичальника як наявність передумов для отримання кредиту і здатність повністю та в строк роз-

рахуватися за своїми борговими зобов’язаннями. Системи оцінювання кредитоспроможності 

позичальника у міжнародній банківській практиці. Основні завдання оцінки кредитоспромож-

ності підприємства.  

Елементи методики оцінювання кредитоспроможності позичальника та послідовність її 

аналізу. 

Загальна характеристика позичальника. Якісні характеристики кредитоспроможності по-

зичальника. 

Комплексне (рейтингове) оцінювання фінансового  стану позичальника. Показники кре-

дитоспроможності і класу позичальника.  

Класифікація кредитних операцій за рівнем кредитного ризику.  

Аналіз ефективності проекту, що кредитується, та оцінювання ризиків, які пов’язані з 

ним. 

Міжнародні методики аналізу кредитоспроможності позичальника — юридичної та фізи-

чної особи. 

Основні поняття: кредитоспроможність позичальника, елементи методики оцінювання 

кредитоспроможності позичальника, якісні характеристики кредитоспроможності підприємст-

ва, показники кредитоспроможності підприємства, класифікація кредитних операцій, класифі-

кація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану. 
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Тема 9. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства 

Економічний зміст короткострокового прогнозування фінансового стану підприємства, 

його мета і завдання аналізу. 

Етапи прогнозування фінансового стану підприємства.  

Види і рівні невизначеності у прогнозуванні та їх характеристика. Методи обґрунтування 

та прийняття рішень в умовах невизначеності економічного середовища. 

Прогнозування фінансового стану підприємства за грошовими коштами як найбільш лік-

відною частиною активів. 

Прогнозування обсягу реалізації продукції як найважливішої бази прогнозу грошових по-

токів. 

Прогноз інкасації дебіторської заборгованості. Розрахунок надходження грошових коштів 

за реалізовану продукцію. 

Прогноз витрат підприємства. Розрахунок вартості придбаних матеріалів. Прогноз необхід-

них грошових коштів для оплати придбаних матеріалів. 

Узагальнений прогноз грошових потоків на основі складеної інформації про залишки грошо-

вих коштів, їх надходження і грошових платежів. 

Етапи прогнозування фінансової звітності підприємства. Порядок прогнозування Звіту 

про рух грошових коштів підприємства. Алгоритм та порядок складання прогнозованого Звіту 

про фінансові результати підприємства. Порядок складання прогнозованого Балансу підприєм-

ства (Звіту про фінансовий стан). 

Основні поняття: короткостроковий прогноз фінансового стану, етапи прогнозування фі-

нансового стану підприємства, види і рівні невизначеності у прогнозуванні, методи обґрунту-

вання та прийняття рішень, етапи прогнозування фінансової звітності підприємства, прогнозо-

ваний Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан). 

Тема 10. Діагностика фінансового стану неплатоспроможних підприємств та ймовір-

ності їх банкрутства 

Умови визнання підприємств неплатоспроможними. Основні ознаки ймовірності банкрут-

ства підприємства. Мета і завдання аналізу фінансового стану неплатоспроможних підпри-

ємств. 

Етапи аналізу фінансового стану неплатоспроможних підприємств. 

Аналіз грошових потоків неплатоспроможних підприємств. Показники-індикатори загро-

зи банкрутства підприємства. Узагальнюючі показники аналізу неплатоспроможності підпри-

ємства.  

Аналіз динаміки валюти балансу підприємства та його структури. Аналіз структури влас-

ного капіталу і зобов’язань підприємства. Аналіз структури активів підприємства. 

Аналіз фінансової незалежності, фінансової стабільності та забезпеченості власним капі-

талом підприємства. Чисті активи і статутний (пайовий капітал) підприємства. 

Аналіз складу, структури та динаміки витрат за видами діяльності підприємства.  

Аналіз прибутковості підприємства. Аналіз використання прибутку підприємства. 

Організація і методика стратегічного аналізу фінансових  ризиків. Методи та моделі діаг-

ностики та прогнозування ймовірності банкрутства підприємства. 

Система показників діагностики банкрутства підприємства У. Бівера, П. Вайбеля, 

Е. Альтмана, О. Терещенка та Г. Савицької. 

Заходи щодо поліпшення платоспроможності підприємства, що розробляються на основі 

отриманих результатів аналізу. 

Основні поняття: неплатоспроможне підприємство, ознаки ймовірності банкрутства під-

приємства, показники-індикатори загрози банкрутства підприємства, методи діагностики та 

прогнозування ймовірності банкрутства підприємства, моделі діагностики та прогнозування 

ймовірності банкрутства підприємства, шляхи поліпшення платоспроможності підприємства. 
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3. Оцінювання результатів навчання здобувача 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання здобувача 

Курс складається з одного змістовного модуля. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарсь-

ких (контактних) занять. Завершується дисципліна – заліком. 

Під час вивчення навчальної дисципліни при поточному контролі оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем знання та 

набуті уміння й навички, а саме: 

— відповіді (виступи) здобувачів на семінарських заняттях; 

— відповіді здобувачів на форумах, у чатах, у режимі синхронного вебзв’язку (за допомогою 

вебсервісів Zoom, Google Meet тощо) – під час організації навчального процесу на 

дистанційній формі навчання та за особливих обставин (обставин непереборної сили) під 

час реалізації моделі змішаного навчання; 

— результати виконання і захисту здобувачами завдань для практичного виконання на 

практичних заняттях та заняттях у дистанційному режимі; 

— результати експрес-тестування (онлайн-тестування) здобувачів; 

— результати виконання і захисту завдань для самостійної роботи здобувача; 

— результати виконання інших видів робіт, передбачених робочою програмою та 

методичними матеріалами з вивчення навчальної дисципліни. 

Рекомендований розподіл загальної кількості балів за поточну успішність наведено в 

табл. 3.  

Таблиця 3 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної дисципліни 

«Фінансовий аналіз і діагностика аграрних підприємств» 

Види навчальної діяльності здобувача  
Розподіл балів 

Очна (денна) 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, практичних, лабораторних, 

контактних заняттях, заняттях у дистанційному режимі) 
30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 1МК × 10 = 10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань самостійної роботи (за вибором 

здобувача) 
10 × 1=10 балів 

Представлення результатів науково-дослідних робіт здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах наукових робіт, грантах, науково-

дослідних проєктах 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на конференції 

Додаткові (заохочувальні) бали 

(до 10 балів) 

Кількість балів за результатами поточного контролю 50 балів 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 балів 

Підсумкова кількість балів з навчальної дисципліни 100 балів 

Результати оцінювання всіх складових поточного контролю фіксуються в електронному 

журналі обліку навчальної роботи здобувачів академічної групи. 

Під час проведення контрольних (модульних) робіт передбачене оцінювання результатів 

навчання, які здобувач набув після опанування навчального матеріалу змістового 

(структурного) модуля. Програмою передбачено 1 контрольна (модульна) робота, яка може 

проводитися у формі: 

− письмового тестування; 

− комп’ютерного тестування (з використанням платформи Moodle); 

− письмових відповідей на теоретичні питання та розв’язування практичних завдань; 

− розв’язування практичних ситуацій (кейсів) тощо. 

Контрольна (модульна) робота може бути проведена в синхронному режимі (як аудиторна 

контрольна робота) або в асинхронному режимі (наприклад, засобами платформи Moodle). 

Порядок та критерії оцінювання контрольної (модульної) роботи визначають у методичних 

матеріалах з вивчення навчальної дисципліни. 

Викладач завчасно інформує здобувачів про терміни проведення, зміст та форму 

контрольних (модульних) робіт. 
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Відповідно до Положення про електронний журнал обліку навчальної роботи студентів 

отримані здобувачами вищої освіти оцінки в Електронному журналі.  

Загальна кількість балів, які отримують здобувачі вищої освіти за результатами поточного 

контролю під час вивчення навчальної дисципліни, визначається в діапазоні: 0100 балів  з 

підсумковим контролем у формі заліку. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

— за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів (для всіх форм нав-

чання); 

— здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських, контактних), не відпрацював-

ши їх до виконання підсумкової контрольної роботи (для денної форми навчання).  

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів за результатами поточного контролю (роботи на навча-

льних заняттях, контрольних (модульних) робіт, індивідуальних завдань для самостійного 

опрацювання здобувача) (50 балів) та підсумкового контрою (виконання здобувачем підсумко-

вої контрольної роботи) (50 балів).  

Здобувачі, які за сумарним результатом поточного і підсумкового контролю у формі залі-

ку набрали від 21 до 59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право 

повторно перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох разів: один 

раз науково-педагогічному працівнику, який викладав відповідну навчальну дисципліну, 

другий – комісії з двох науково-педагогічних працівників відповідної кафедри. В обох випадках 

загального підсумкового оцінювання результатів навчання цих здобувачів враховується 

результат їх поточного контролю. Термін ліквідації академічної заборгованості для таких осію 

встановлюється згідно з графіком навчального процесу. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з навчальної 

дисципліни набрав від 21 до 59 балів, вважається таким, що має академічну заборгованість. Він 

має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання 

додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми 

програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної дисципліни, а 

отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох навчальних семестрів, 

підлягає відрахуванню з Університету. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою ECTS 

здійснюється в такому порядку: 
Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 
Оцінка при підсумковому контролі Шкала 

ECTS у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 не зараховано з можливістю перескладання  FX 

0 – 20 
не зараховано 

з обов’язковим повторним вивченням навчальної дисципліни 
F 
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3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни «Фінансовий 

аналіз і діагностика аграрних підприємств» або її окремого компонента можливе за умов участі 

здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших Університетах України або 

світу) відповідно до Положення про включене навчання і навчання за програмами 

Європейського Союзу студентів ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному закладі 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Положення про 

порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана». 

Здобувачі вищої освіти мають право на визнання результатів навчання в неформальній та 

інформальній освіті (курси навчання в центрах освіти, курси інтенсивного навчання, семінари, 

конференції, олімпіади, конкурси наукових робіт, літні чи зимові школи, бізнес-школи, тренін-

ги, майстер-класи, наукові публікації, науково-дослідна робота, робота у студентських науко-

вих гуртках, індивідуальні завдання, що поглиблюють навчальний матеріал навчальної дисцип-

ліни, тощо) в обсязі, що загалом не перевищує 10% від загального обсягу кредитів, 

передбачених освітньою програмою. У межах навчального року: на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти – не більше 5 кредитів. 

          Участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти регламентує Поло-

ження про визнання результатів навчання в Державному вищому навчальному закладі «Київсь-

кий національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», отриманих здобувачами у 

неформальній та інформальній освіті». 
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