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СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

«ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»  

 

Спеціальність: 072 « Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
 

 

Рівень вищої освіти 
( 

 

 

Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни* Навчальна дисципліна вибіркового компонента фахового переліку 

Семестр  Весняний семестр 

Обсяг дисципліни, кредити 

ЄКТС/загальна кількість 

годин 

3 кредити/ 90 годин 

Мова викладання 
(українська, англійська) 

Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Теоретичні та практичні аспекти фінансового аналізу, дослідження 

фінансового стану й основних результатів фінансової діяльності 

суб'єктів господарювання з метою виявлення резервів подальшого 

підвищення їх ринкової вартості й забезпечення ефективного,  

розвитку. 

Чому це цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Сформувати знання про прийоми й методи фінансового аналізу, 

створити підґрунтя для розвитку економічного мислення, набуття 

здатності сприймати економічні процеси що відбуваються на 

підприємствах, у всій їх багатогранності та взаємозумовленості 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

- Забезпечити знання про прийоми і методи, що застосовує 

фінансовий аналіз, навчити здійснювати аналіз фінансового стану і 

прогнозувати фінансовий стан на перспективу; 

- Надати вміння проводити фінансовий аналіз діяльності підприємства 

або організації, читати фінансові аналізи та роботи за ними висновки, 

приймати рішення, які будуть спрямовані на покращення фінансового 

стану суб’єктів господарювання. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

- Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 

фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 

системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування); 

- Застосовувати відповідні економіко-математичні методи та 

моделі для вирішення фінансових задач; 

- Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи, сучасні 

фінансові технології та програмні продукти; 

- Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію. 

  



Навчальна логістика Зміст дисципліни: Теоретичні основи фінансового аналізу і його 

інформаційне забезпечення. Аналіз майна підприємства. Аналіз 

фінансової стійкості. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

Аналіз ліквідності і платоспроможності. Аналіз грошових потоків. 

Аналіз ефективності використання капіталу. Аналіз ділової активності 

та інвестиційної привабливості підприємства. 

Види занять: лекції, семінарські заняття, самостійна робота; 

Методи навчання: навчальна дискусія, онлайн, проблемний виклад 

матеріалу, поточний контроль знань. 

Форми навчання: очна, заочна, дистанційна. 

Пререквізити Знання з дисциплін «Економіка», «Макроекономіка», 

«Мікроекономіка»,« Фінанси» 

Пореквізити Знання з дисципліни  можуть бути використані для написання 

бакалаврської роботи 

Інформаційне забезпечення 

з фонду та репозитарію НТБ 

НАУ 

Науково-технічна бібліотека НАУ http://www.lib.nau.edu.ua: 

1. Тігова Т. М., Селіверстова Л. С., Процюк Т. Б.  Аналіз фінансової 

звітності/ Національна академія внутрішніх справ.  – Київ: Центр 

учбової літератури, 2018. – 268 с.  

2. Фінансовий аналіз: методичні рекомендації до практичних занять та 

виконання домашнього завдання для студентів напряму підготовки 

6.030509 "Облік і аудит"/ МОН України, Національний авіаційний 

університет ; Суворова І.М., уклад. – Львів: НАУ, 2015. –32 с.  

3. Акімова Олена Володимирівна, Дубинська Олена Сергіївна, Нікіта 

Анна Юріївна. Організація і методика економічного аналізу: 

навчальний посібник/ МОН МС України, Донбаська державна 

машинобудівна академія. Ч. 1  – Краматорськ: ДДМА, 2012. – 140 с.  

Репозитарій НАУ: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160 

Локація та матеріально- 

технічне забезпечення 

Аудиторія теоретичного навчання, 

 проектор 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Залік, тестування 

Кафедра Фінансів, банківської справи та страхування 

Факультет Економіки та бізнес-адміністрування 

Викладач(і) 

 

ПІБ: Антипенко Надія Василівна 

Посада: завідувач кафедри 

Вчений ступінь: к.е.н. 

Профайл викладача: 

https://scholar.google.com.ua 

Тел.: 406-79-25 

E-mail: nadiia.solovei@npp.nau.edu.ua 

Робоче місце: Національний авіаційний 

університет, Факультет економіки та бізнес-

адміністрування, кафедра фінансів, 

банківської справи та страхування. 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

 

Авторський курс 

http://www.lib.nau.edu.ua/
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387376&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387376&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=387376&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316476&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316476&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316476&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=316476&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=294924&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=294924&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=294924&lang=uk-UA
http://www.lib.nau.edu.ua/search/Details.aspx?id=294924&lang=uk-UA
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/39160


Лінк на дисципліну 
 

 

Завідувач кафедри          Антипенко Н.В.  


