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ВСТУП 

Дисципліна „Фінансовий аналіз” за освітньо-професійною програмою має 
статус нормативної. 
     Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
     – ГСВО МОН України „Освітньо-професійна програма підготовки 
спеціаліста спеціальності "Облік і аудит" напряму підготовки 0501 "Економіка і 
підприємництво", 2002 р.  
     – ГСВО  МОН України    „Освітньо-кваліфікаційна характеристики 
спеціаліста спеціальності "Облік і аудит" напряму підготовки 0501 – 
"Економіка і підприємництво", 2002 р..  
     – СВО ХНАМГ   "Навчальний план  підготовки  спеціаліста спеціальності 
7.050106 - „Облік і аудит ” ( денна форма навчання), Харків, 2007. 
     – СВО ХНАМГ   "Навчальний план  підготовки  спеціаліста спеціальності 
7.050106 - „Облік і аудит ” (заочна форма навчання), Харків, 2008. 
       Програма ухвалена  кафедрою " Облік і аудит" (протокол № 1 від 28.08.2009 
та  Вченою радою факультету  економіки і підприємництва  (протокол № 2 від 
22. 09. 2009 р.) 

 
1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
1.1Мета, предмет та місце дисципліни 

     1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: надання знань про методи 
експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та внутрішніх резервів 
зміцнення фінансового стану підприємств. 
     1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: фінансово-господарська діяльність 
підприємств.  

 1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 

Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 

Дисципліни, вивчення яких спирається на 
дану дисципліну 

Фінансовий облік Вихідна дисципліна 

Економіка підприємства  

Економічний аналіз  

Аналіз господарської діяльності  

Фінанси підприємства  

Звітність підприємства  
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 

Модуль Фінансовий аналіз (денна форма навчання – 3/108 ; заочна 
форма навчання – 3/108) 

 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади проведення 

фінансового аналізу на підприємстві (36 год./1 кредит) 

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу 
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 

 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Методика проведення фінансового аналізу за 

напрямками фінансової діяльності підприємства  (36 год./1 кредит) 
Тема 3. Аналіз фінансової стійкості 
Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності 
Тема 5. Аналіз грошових потоків 
Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства 
Тема 7. Аналіз ефективності використання капіталу 
Тема 8. Оцінка виробничо-фінансового лі вереджу у фінансовому аналізі 
Тема 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства 
 

Змістовий модуль (ЗМ) 3. Стратегічний та тактичний фінансовий 

аналіз (36 год./1 кредит) 
Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства 
Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та 

оцінка потенційного банкрутства 
Тема 12. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 

Вміння (за рівнями сформованості)  
та знання 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності у 
виробничій сфері 

Групувати й аналізувати 
інформаційні дані для фінансового 
аналізу 

Формування 
інформаційної бази 
фінансового 
аналізу 

Організаційна 

Використовуючи  нормативні та 
звітні показники статистичної та 
бухгалтерської звітності , методи 
обробки інформації на ПЕОМ, 
визначати і оцінювати фактори 
впливу і проводити діагностику 
фінансово - економічних 
показників за напрямами 
діяльності суб’єкту 
господарювання. 

Визначення  
фінансових і ін. 
ресурсів та 
ефективності їх 
використання  
прийняття 
управлінських 
рішень 

Фінансово - 
економічна 

Керуючись нормативними актами, 
на основі даних бухгалтерського 
обліку, даних фінансової і 
статистичної звітності   
застосовувати  раціональну 
методику  аналізу фінансово-
господарської діяльності, 
аналізувати ефективність 
операційної, фінансової і 
інвестиційної діяльності суб’єкту 
господарювання 

Аналіз фінансово-
господарської  
діяльності 
підприємства 

Контрольно - 
аналітична 

Готувати  висновки і пропозиції 
щодо оздоровлення фінансового 
стану суб’єкту господарювання 

Аналіз фінансово-
господарської  
діяльності 
підприємства 

Контрольно - 
аналітична 
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1.4. Рекомендована основна навчальна література 

1. Україна. Цивільний кодекс України: Від 16 січня 2003р. № 435-IV. - Харків: 

ТОВ «Одисей», 2003. – 408 с. 

2. Україна. Господарський кодекс України: Від 16 січня 2003р. № 436 – IV. – 

Харків: ТОВ «Одисей», 2003. – 248 с. 

3. Україна. Закони.  Про цінні папери й фондовий ринок. № 3480-ІV від 

02.03.2006 р. // www.kiev.rada.ua 

4. Україна. Закони. Про інвестиційну діяльність. Від 18 вересня 1991 р. № 

1560. // www.kiev.rada.ua 

5. Україна. Міністерство фінансів. Інструкція про застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій. Наказ від 30 листопада 

1999 р.  № 291 (зі змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

6. Україна. Закони. Про оподаткування прибутку підприємств // Галицькі 

контракти. – 1998. - №47. – С .4. (із змінами і доповненнями) 

7. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” 

від 16.07.1999 р. № 996 – XIV // Бухгалтерський облік і аудит. – 1999.- № 9. 

8. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку № 9 "Запаси". Наказ від 20 жовтня 1999 р. №246. // www.kiev.rada.ua 

9. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку № 10 "Дебіторська заборгованість". Наказ від 8 жовтня 1999 р. №237. 

// www.kiev.rada.ua 

10. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку №2 "Баланс". Наказ від 31 березня 1999 р. № 87 (із змінами і 

доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

11. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку №3 "Звіт про фінансові результати". Наказ від 31 березня 1999 р. № 

87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 



 8 

12. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку №4 "Звіт про рух грошових коштів". Наказ від 31 березня 1999 р. № 

87 (із змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

13. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку №5 "Звіт про власний капітал". Наказ від 31 березня 1999 р. № 87 (із 

змінами і доповненнями). // www.kiev.rada.ua 

14. Україна. Міністерство фінансів. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку №12 "Фінансові інвестиції". Наказ від 26 квітня 2000 р. № 91. // 

www.kiev.rada.ua 

15. Бланк  И.А. Финансовый менеджмент- Учебный  курс - К.: Ника-Центр, 

2004. 

16. Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. - СПб.: Питер, 

2009. - 240 с.  

17. Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. Финансы 

предприятий. – М.: Эксмо, 2008. - 656 с.  

18. Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности. – М.: 

Дело и Сервис, 2008. - 368 с. 

19. Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Анализ финансовой отчетности. – М.: 

КноРус, 2008. - 304 с. 

20. Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка кредитоспособности 

заемщика. – М.: КноРус, 2008. - 264 с. 

21. Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой 

отчетности (основы балансоведения). – М.: Проспект, 2006. - 432 с. 

22. Кононенко О., Маханько О. Анализ финансовой отчетности. – Харьков: ИД 

«Фактор», 2006. – 200 с. 

23. Момот Т.В. Вартісно-орієнтоване корпоративне управління: від теорії до 

практичного впровадження. – Харків: ХНАМГ, 2006. – 380 с.    

24. Мочаліна З.М. Навчально – методичний посібник  для самостійного 

вивчення модулю дисципліни „Фінансовий менеджмент”, ХНАМГ, 2006 р. 
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25. Сиднева В.П. Международные стандарты финансовой отчетности. – М.: 

КноРус, 2009. - 216 с.  

26. Торкатюк В.І., Момот Т.В., Кадничанський М.В. Навчально – методичний 

посібник  з вивчення курсу „Фінансовий менеджмент”, ХНАМГ, 2006 р.    

27. Пожидаева Т.А. Анализ финансовой отчетности. – М.: КноРус, 2008. - 320 с. 

28. Чебанова Н.В., Чупир Т.Я., Василенко Ю.А. Фінансова звітність 

підприємств. Навч. посібник. – Харків: ВД «Фактор», 2006. – 444 с. 

 

 

 

1.5. Анотація  

 

Анотація програми навчальної дисципліни 
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 
 
Мета та завдання вивчення дисципліни  надання знань про методи 
експертної оцінки фінансово-господарської діяльності та внутрішніх резервів 
зміцнення фінансового стану підприємств.. 
 
Предмет вивчення у дисципліні  фінансово-господарська діяльність 
підприємств. 
Зміст дисципліни розкривається в змістових модулях і темах: 

Змістовий модуль (ЗМ) 1. Концептуальні засади проведення 

фінансового аналізу на підприємстві  
Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу 
Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 

 
Змістовий модуль (ЗМ) 2. Методика проведення фінансового аналізу за 

напрямками фінансової діяльності підприємства   
Тема 3. Аналіз фінансової стійкості 
Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності 
Тема 5. Аналіз грошових потоків 
Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства 
Тема 7. Аналіз ефективності використання капіталу 
Тема 8. Оцінка виробничо-фінансового левереджу у фінансовому аналізі 
Тема 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства 
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Змістовий модуль (ЗМ) 3. Стратегічний та тактичний фінансовий 

аналіз  
Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства 
Тема 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств 
Тема 12. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 
 
 

Аннотация программы учебной дисциплины 
 

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ 
 
Цель и задачи изучения дисциплины  получение знаний о методах 
экспертной оценки финансово-хозяйственной деятельности и внутренних 
резервов укрепления финансового состояния предприятий.. 
 
Предмет изучения в дисциплине  финансово-хозяйственная деятельность 
предприятий. 
Содержание дисциплины раскрывается в смысловых модулях и темах: 

Содержательный модуль (СМ) 1. Концептуальные основи проведения 

финансового анализа на предприятии  

Тема 1. Теоретические основы финансового анализа 
Тема 2. Общая оценка финансового состояния предприятия 

 
Содержательный модуль (СМ) 2. Методика проведения финансового 

анализа по направлениям финансовой деятельности предприятия   
Тема 3. Анализ финансовой стойкости 
Тема 4. Анализ платежеспособности и ликвидности 
Тема 5. Анализ денежных потоков 
Тема 6. Анализ кредитоспособности предприятия 
Тема 7. Анализ эффективности использования капитала 
Тема 8. Оценка производственно-финансового левереджа в финансовом 

анализе 
Тема 9. Анализ деловой активности и инвестиционной привлекательности 

предприятия 
 

Содержательный модуль (СМ) 3. Стратегический и тактический 

финансовый анализ  
Тема 10. Краткосрочный прогноз финансового состояния предприятия 
Тема 11. Анализ финансового состояния неплатежеспособных 

предприятий  
Тема 12. Анализ финансового риска и пути его снижения 
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Annotation of the educational discipline program 
 

FINANCIAL ANALYSIS 
Purpose and task of discipline studying grant of knowledge about the methods of 
expert estimation of financially-economic activity and internal backlogs of 
strengthening of the financial position of enterprises.. 
 
Subject of studying in discipline  financially-economic activity of enterprises. 
The table of contents of discipline opens up in the following semantic modules 
themes: 

Semantic module (SM) 1. Conceptual principles of conducting of financial 

analysis on an enterprise  
Theme 1. Theoretical base of financial analysis 
Theme 2. General estimation of the financial position of enterprise 

 
Semantic module (SM) 2. Method of conducting of financial analysis after 

directions of financial activity of enterprise   
Theme 3. Analysis of financial firmness 
Theme 4. Analysis of solvency and liquidity 
Theme 5. Analysis of monies streams 
Theme 6. Analysis of solvency of enterprise 
Theme 7. Analysis of efficiency of the use of capital 
Theme 8. Estimation of production-financial of leverage in the financial analysis 
Theme 9. Analysis of business activity and investment attractiveness of 

enterprise 
 

Semantic module (SМ) 3. Strategic and tactical financial analysis  
Theme 10. Short-term prognosis of the financial position of enterprise 
Theme 11. Analysis of the financial position of insolvent enterprises  
Theme 12. Financial risk analysis and ways of its decreasing. 
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2 .  РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за спеціальностями та 

видами навчальної роботи 

Години 

у тому числі 
у тому 
числі Напрямок 

підготовки 
(шифр, 

абревіатура) 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/ 
/годин 

С
ем

ес
тр

 (
и

) 

А
уд

и
то

р
н

і 

Л
ек

ц
ії

 

П
р

ак
ти

ч
н

і, 
се

м
ін

ар
и

 

Л
аб

ор
ат

ор
н

і 
С

ам
ос

ті
й

н
а 

р
об

от
а 

К
он

тр
. р

об
 

К
П

/К
Р

 

Р
Г

Р
 

Е
к

за
м

ен
 (

се
м

ес
тр

) 

За
л

ік
и

  (
се

м
ес

тр
) 

денна 3/108 2 75 36 36  33    3  7.050106  

Облік і аудит заочна 3/108 2 20 12 8  88      
 

2.2. Зміст дисципліни 

Модуль  Фінансовий аналіз 
(назва модулю) 

Змістові модулі (ЗМ): Кредит/годин 
ЗМ 1. Концептуальні засади проведення фінансового 
аналізу на підприємстві –  

денна (18 
год./0,5 кредит) 

ЗМ 2. Методика проведення фінансового аналізу за 
напрямками фінансової діяльності підприємства  -  

денна (72 год./2 
кредити) 

ЗМ 3. Стратегічний та тактичний фінансовий аналіз – 
денна (36 год./1 кредит) 

денна (18 
год./0,5 кредит) 

 

2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

Форми навчальної роботи 
Модулі (семестри)  
та змістові модулі 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/годин Лекц. 

Сем., 
Пр. 

Лаб. СРС 

1 2 3 4 5 6 77 

денна 3/108 36 36 – 36 Модуль : Фінансовий 
аналіз заочна 3/108 12 8  88 

денна 0,5/18 6 2 – 10 ЗМ 1. Концептуальні 
засади проведення 
фінансового аналізу на 
підприємстві 

заочна 0,5/18 3 2  13 
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Продовження табл.  
1 2 3 4 5 6 77 

денна 2,0/ 72 24 28 – 20 ЗМ 2. Методика 
проведення фінансового 
аналізу за напрямками 
фінансової діяльності 
підприємства  

заочна 2,0/ 72 6 4  62 

денна 0,5/ 18 6 6 – 6 ЗМ 3. Стратегічний та 
тактичний фінансовий 
аналіз заочна 0,5/ 18 3 2  15 

 

2.2.2. Лекційний курс 

Кількість годин  
7.050106  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Концептуальні засади проведення фінансового 
аналізу на підприємстві  6 3 

1. Теоретичні основи фінансового аналізу 2 2 

2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 4 1 

ЗМ 2. Методика проведення фінансового аналізу за 
напрямками фінансової діяльності підприємства  -  

24 6 

1. Аналіз фінансової стійкості 4 1 

2. Аналіз платоспроможності та ліквідності 4 1 

3. Аналіз грошових потоків  4 1 

4. Аналіз кредитоспроможності підприємства 2 0,5 

5. Аналіз ефективності використання капіталу 4 1 

6. Оцінка виробничо-фінансового лівереджу у 
фінансовому аналізі 

2 0,5 

7. Аналіз ділової активності та інвестиційної 
привабливості підприємства 

4 1 

ЗМ 3. Стратегічний та тактичний фінансовий аналіз – 
денна  

6 3 

1. Короткостроковий прогноз фінансового стану 
підприємства 

2 1 

2. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних 
підприємств та оцінка потенційного банкрутства 

2 1 

3. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 2 1 
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2.2.3. Практичні (семінарські заняття) 

Кількість годин  
7.050106  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Концептуальні засади проведення фінансового 
аналізу на підприємстві –  2 1 

1. Теоретичні основи фінансового аналізу 1 0,5 

2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 1 0,5 

ЗМ 2. Методика проведення фінансового аналізу за 
напрямками фінансової діяльності підприємства  -  

28 6 

1. Аналіз фінансової стійкості 4 1 

2. Аналіз платоспроможності та ліквідності 4 1 

3. Аналіз грошових потоків  4 1 

4. Аналіз кредитоспроможності підприємства 4 0,5 

5. Аналіз ефективності використання капіталу 4 1 

6. Оцінка виробничо-фінансового лівереджу у 
фінансовому аналізі 

4 0,5 

7. Аналіз ділової активності та інвестиційної 
привабливості підприємства 

4 1 

ЗМ 3. Стратегічний та тактичний фінансовий аналіз  6 2 

1. Короткостроковий прогноз фінансового стану 
підприємства 

2 0,5 

2. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних 
підприємств та оцінка потенційного банкрутства 

2 0,5 

3. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 2 1 

 

 

2.2.4. Індивідуальні завдання. 

Навчальним планом передбачено виконання курсової роботи студентами 
денної форми навчання згідно Методичних вказівок до виконання курсової 
роботи з дисципліни «Фінансовий аналіз». – Х.: ХНАМГ, 2005. Студенти 
заочної форми навчання виконують контрольну роботу згідно з Методичними 
вказівками до самостійної роботи, практичних занять і виконання контрольних 
завдань з дисципліни "Фінансовий аналіз". – Х.: ХНАМГ, 2006. 
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 2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 

Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою 
навчальної самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів.  

 

Розподіл часу самостійної роботи 
Кількість годин  

7.050106  ОіА 
Зміст 

денне 
навчання 

заочне 
навчання 

ЗМ 1. Концептуальні засади проведення фінансового 
аналізу на підприємстві –  10 16 

1. Теоретичні основи фінансового аналізу 5 8 

2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства 5 8 

ЗМ 2. Методика проведення фінансового аналізу за 
напрямками фінансової діяльності підприємства  -  

20 54 

1. Аналіз фінансової стійкості 2 6 

2. Аналіз платоспроможності та ліквідності 2 8 

3. Аналіз грошових потоків  4 8 

4. Аналіз кредитоспроможності підприємства 4 8 

5. Аналіз ефективності використання капіталу 4 8 

6. Оцінка виробничо-фінансового лівереджу у 
фінансовому аналізі 

2 8 

7. Аналіз ділової активності та інвестиційної 
привабливості підприємства 

2 8 

ЗМ 3. Стратегічний та тактичний фінансовий аналіз – 
денна (36 год./1 кредит) 

6 18 

1. Короткостроковий прогноз фінансового стану 
підприємства 

2 6 

2. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних 
підприємств та оцінка потенційного банкрутства 

2 6 

3. Аналіз фінансового ризику та шляхи його зниження 2 6 
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2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

денна форма навчання 

Змістові 
модулі 

Види та засоби контролю  
Розподіл 

балів, % 

 Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1. Тестовий контроль №1 10 

ЗМ .2 Тестовий контроль №2  15 

 Курсова робота 15 

ЗМ .3 Тестовий контроль №3  10 

 Курсова робота 10 

Підсумковий контроль 

ПМК (тестування) 40 

Разом за модулем 100 

заочна форма навчання  

Види та засоби контролю  
Розподіл 

балів, % 

  Контрольна робота 60 

Залік (тестування) 40 

Разом за модулем 100 

 

Критерії підсумкового контролю  

 

№ 
пп 

Кількість балів Оцінка 

1 70  і більше залік 

2 50-69 незадовільно  
(потрібна додаткова робота і повторна 

процедура заліку) 
3 0-49 незадовільно  

(потрібне повторне вивчення дисципліни) 



 17 

 2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 

 

Бібліографічні описи, Інтернет адреси 

ЗМ, де 
застос
овуєть

ся 
1. Основна література  

(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1 Бланк  И.А. Финансовый менеджмент- Учебный  курс - К.: Ника-
Центр, 2004. 2,3 

2 Бочаров В. В. Финансовый анализ. Краткий курс. 2-е изд. - СПб.: 
Питер, 2009. - 240 с.  1,2 

3 Донцова Л. В., Никифорова Н. А. Анализ финансовой отчетности. 
– М.: Дело и Сервис, 2008. - 368 с. 2 

4 Жарылгасова Б.Т., Суглобов А.Е. Анализ финансовой отчетности. 
– М.: КноРус, 2008. - 304 с. 2 

5 Ковалев В.В., Ковалев Вит. В. Финансовая отчетность. Анализ 
финансовой отчетности (основы балансоведения). – М.: Проспект, 
2006. - 432 с. 

1,2 

6 Кононенко О., Маханько О. Анализ финансовой отчетности. – 
Харьков: ИД «Фактор», 2006. – 200 с. 2 

 2. Додаткові джерела  

1 Галицкая С.В. Финансовый менеджмент. Финансовый анализ. 
Финансы предприятий. – М.: Эксмо, 2008. - 656 с.  2,3 

2 Ендовицкий Д.А., Бочарова И.В. Анализ и оценка 
кредитоспособности заемщика. – М.: КноРус, 2008. - 264 с. 2,3 

 3. Методичне забезпечення  

1 Лелюк Н.Є. Конспект лекцій з дисципліни „Фінансовий аналіз”. – 
Харків: ХНАМГ, 2006. 1,2,3 

2 Лелюк Н.Є. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з  
дисципліни „Фінансовий аналіз”. – Харків: ХНАМГ, 2005. 2,3 
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НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ 

   

Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 

„Фінансовий аналіз ”  для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми 

навчання спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит ” 
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