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ВИКОРИСТАНА ЛІТЕРАТУРА 209

Фінансовий аналіз у ринковій економіці розглядають як одну 
з найважливіших функцій системи управління та як комплек-
сний інструмент оцінювання фінансово-економічного стану 
суб’єкта підприємницької діяльності, здійснення контролю 
за його майновим станом, платоспроможністю, ліквідністю та 
фінансовою стійкістю, схильністю до банкрутства та реалізації 
заходів щодо запобігання кризовому стану. Суб’єкти ринкового 
середовища використовують методики фінансового аналізу для 
прийняття рішень, які спрямовані на координацію та оптиміза-
цію економічних відносин та інтересів, зниженні рівня невизна-
ченості і ризику.

За цих умов посилюється роль своєчасного, комплексного та 
об’єктивного аналізу фінансово-господарської діяльності підпри-
ємств, що потребує підготовки фахівців економічного напряму, 
які мають ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички щодо 
забезпечення ефективної аналітичної роботи в суб’єктах господа-
рювання усіх форм власності.

Мета навчального посібника – формування теоретичних знань 
і набуття практичних навичок проведення фінансового аналізу 
діяльності підприємств (у процесі вивчення здобувачами вищої 
освіти навчальної дисципліни «Фінансовий аналіз»).

Кожна тема навчального посібника включає такі структурні 
елементи: – теоретичний матеріал; – контрольні питання; – 
тестові завдання. Запропонований матеріал дає змогу вивчити 
теоретичні основи фінансового аналізу; набути практичні навички 
аналізу майнового стану, фінансової стійкості, платоспроможно-
сті та ліквідності, грошових потоків, ефективності використання 
капіталу, кредитоспроможності, ділової активності та інвестицій-
ної привабливості підприємства; виявити напрями підвищення 
ефективності фінансово-господарської діяльності та поліпшення 
фінансового стану суб’єктів господарювання.

Під час викладення методики та обґрунтування системи показ-
ників ураховувалися, з одного боку, необхідність комплексного 
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