
 

 

Факультет / відділення  
___________________________________ 
 
Кафедра / циклова комісія   
Обліку та фінансів____________________ 
 
СИЛАБУС 
 

 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Навчальна практика 

Рівень вищої освіти / 

фахової передвищої 

освіти 

Фахова передвища освіта 

 

Галузь знань  07 «Управління та адміністрування» 

Спеціальність  072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітня програма  Фінанси, банківська справа та страхування 

Семестр  4 семестр (9 кл), 2 семестр (11 кл)  

Факультет /відділення Обліку та фінансів 

Курс  2 курс (9 кл), 1 курс (11 кл)  

Анотація курсу  Метою вивчення дисципліни є закріплення та 

поглиблення отриманих теоретичних знань і набуття 

умінь та навичок щодо здійснення фінансового 

аналізу підприємств, банків та страхових компаній. 

Основними завданнями є: набуття студентами 

практичних навичок складання первинних 

документів, облікових регістрів та фінансової 

звітності банківських установ та підприємств; 

набуття практичних навичок щодо здійснення 

банківських операцій, проведення аналізу витрат, 

доходів та фінансових результатів банківських 

установ та підприємств та страхових організацій. 

Предметом вивчення дисципліни є 

методологія аналізу фінансових операцій , а також 

аналіз фінансового стану як банківських структур, 

так і підприємств. 

Сторінка курсу в 

MOODLE  

http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=479 

Мова викладання  Українська 



Лектор курсу  Кулик Ю.М., викладач вищої категорії 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: yulia_111m@ukr.net 

Messenger: https://www.facebook.com/ 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  http://csbc.edu.ua/documents/otdel/moop_f.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність спілкуватися державною мовою як 

усно, так і письмово 

Знання і розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності.  

Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій фінансової, економічної, 

математичної, статистичної, правової та інших наук 

для розв’язання складних завдань у сфері фінансів, 

банківської справи та страхування.  

Здатність здійснювати професійну діяльність 

згідно з чинним законодавством. 

Здатність складати й аналізувати фінансову 

звітність.  

Здатність самостійно виконувати складні 

завдання у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування 

Здатність підтримувати належний рівень знань 

та постійно підвищувати рівень професійної 

підготовки у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

Здатність досліджувати фінансово-економічні 

процеси та господарські операції;  

Здатність розкривати тенденції і пропорції 

господарського розвитку з визначенням 

невикористаних господарських резервів. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Мати навички письмової та усної професійної 

комунікації державною та іноземною мовами для 

складання ділових паперів і спілкування у 

професійній діяльності 

Дотримуватися чинного законодавства для 

забезпечення правомірності професійних рішень.  

Застосовувати набуті теоретичні знання у 

практичній діяльності для вирішення професійних 



завдань. 

Проводити пошук, відбір та опрацювання 

інформації з різних джерел у процесі професійної 

діяльності.  

Вміти розв’язувати складні задачі у 

спеціалізованих сферах професійної діяльності.  

Використовувати інформацію фінансової 

звітності для її аналізу. 

Виявляти навички самостійної роботи та 

роботи в команді, демонструвати гнучке мислення, 

відкритість до нових знань.  

Демонструвати належний рівень знань та 

постійно підвищувати рівень особистого 

професійного розвитку 

Аналізувати та узагальнювати результати 

діяльності підприємства.  

Обґрунтовувати управлінські рішення, 

надавати об’єктивну оцінку їх прийняття, визначати 

результати діяльності підприємства. 

Опис дисципліни 

Структура 

навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 180 

Кількість кредитів – 6 

Кількість лекційних годин – - 

Кількість практичних занять – 85 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 

95 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Словесні (пояснення); наочні (демонстрування 

ситуаційних задач та вправ); практичні (аналіз 

ситуацій, тренінг); метод мозкового штурму; фокус-

групи. 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Методи 

нарахування 

амортизації 

Сутність та об’єкти амортизації. Вартість 

основних засобів, яка амортизується. Методи 

нарахування амортизації. Види вартості. Строк 

корисного використання. Фізичний і моральний знос 

об’єкта. 

Тема 2. Методика 

заповнення звітності 

Фінансові показники установи. Квартальні і 

річні звіти. Оборотно – сальдовий баланс. 

Статистична звітність. Податкова звітність. . 

Нормативи та складові розрахунку. Методика 

заповнення фінансової звітності організації, 



установи. 

Тема 3. Методика 

заповнення первинних 

документів 

Законодавча база. Документ. Документація. 

Мета складання. Первинний документ. Носії, на 

яких складаються первинні документи. Види 

фінансових документів. Мова складання первинних 

документів. 

Тема 4. Аналіз 

фінансових звітів 

Зміст та завдання аналізу активу. 

Горизонтальний та вертикальний аналіз активних 

операцій. Аналіз структури активів. Коефіцієнтний 

аналіз якості активів. Зміст та завдання аналізу 

зобов’язань. Класифікація зобов‘язань. Аналіз 

динаміки та структури зобов‘язань. Структурний 

аналіз зобов’язань. Аналіз звіту про рух грошових 

коштів за прямим та непрямим методами. Аналіз 

звіту про фінансові результати установи. Аналіз 

звіту про власний капітал. 

Тема 5. Аналіз 

фінансового стану 

установи 

«Читання» балансу підприємства. Формування 

агрегованого та порівняльного аналітичного 

балансів. Аналіз динаміки валюш балансу 

підприємства. «Золоте правило економіки». Мета, 

завдання і методика аналізу майнового стану 

підприємства.  Порівняльний аналіз динаміки, 

складу і структури майна підприємства. «Золоте 

правило балансу». Аналіз наявності, стану та 

ефективності використання основних фондів і 

нематеріальних активів. Аналіз забезпеченості 

підприємства оборотними коштами. Аналіз джерел 

формування, структури та розміщення оборотних 

активів. Особливості методики аналізу запасів, 

дебіторської :заборгованості, грошових коштів. 

Аналіз складу, структури та динаміки джерел 

формування фінансових ресурсів підприємства. 

«Золоте правило фінансування». Система показників 

оцінки фінансового стану підприємства. Значення та 

необхідність комплексної оцінки фінансового стану 

підприємства. Методи узагальнюючої оцінки 

фінансового стану. Особливості методичних 

підходів до побудови комплексного показника для 

оцінки фінансового стану підприємства. 

Тема 6. Аналіз 

необоротних активів 

Оцінка забезпеченості підприємства 

основними засобами та іншими необоротними 

активами; оцінка виконання плану їх зростання і 

оновлення; визначення технічного стану основних 

засобів; оцінка рівня ефективності використання 



необоротних активів і факторів, які на нього 

впливають; визначення повноти використання парку 

устаткування і його комплектності; встановлення 

ступеня використання устаткування в часі і за 

потужністю; визначення впливу використання 

устаткування на обсяг виробництва; оцінка резервів 

збільшення об'єму продукції за рахунок поліпшення 

використання устаткування. 

Тема 7. Аналіз 

оборотних активів 

Забезпеченість підприємства нормальними 

перехідними обсягами запасів сировини і матеріалів, 

незавершеного виробництва, готової продукції і 

товарів. Відповідність структури запасів виду 

господарської діяльності підприємства. Виявлення 

змін в динаміці запасів та визначити наявність над 

нормованих залишків. вивчення та оцінка: складу та 

структури дебіторської заборгованості; питомої ваги 

дебіторської заборгованості в сумі оборотних 

активів підприємства; її реальності (правдивості); 

правильності оформлення дебіторської 

заборгованості; показників якості та ліквідності цієї 

заборгованості; впливу дебіторської заборгованості 

на фінансові результати діяльності підприємства; 

пошуку шляхів прискорення оборотності 

дебіторської заборгованості. 

Тема 8. Аналіз 

співвідношень власного 

і позикового капіталу 

Мета, завдання та напрями аналізу 

ефективності використання капіталу підприємства. 

Поняття прибутковості (рентабельності) 

підприємства. Аналіз рівня, динаміки та структури 

фінансових результатів діяльності підприємства. 

Вертикальний та горизонтальний аналізи 

формування  фінансових  результатів  підприємства. 

Оцінка якості прибутку. Аналіз формування, 

розподілу та використання чистого прибутку. Аналіз 

впливу використання прибутку на фінансовий стан 

підприємства. Факторний аналіз фінансових 

результатів. Виявлення резервів скорочення витрат. 

Оцінка резервів збільшення прибутку. Методика 

розрахунку та економічна інтерпретація коефіцієнтів 

оборотності фінансових ресурсів підприємства. 

Коефіцієнт трансформації. Коефіцієнт адекватності 

інвестування. Аналіз фондовіддачі основного 

капіталу підприємства. Аналіз оборотності 

оборотних активів підприємства. Оцінка впливу 

факторів на швидкість обороту. Оцінка впливу 

ефективності використання фінансових ресурсів  на 



фінансові результати підприємства. Система 

показників рентабельності та їх аналіз. Факторний 

аналіз рентабельності підприємства. 

Тема 9. Аналіз 

грошового потоку 

Поняття грошового потоку та його означення 

для фінансової діяльності підприємства. 

Необхідність, мста та завдання аналізу грошових 

потоків. Класифікація грошових потоків 

підприємства. Оцінка чистого грошового потоку. 

Джерела інформації для аналізу грошових потоків. 

Прямий та непрямий методи оцінки руху грошових 

коштів: способи здійснення, їх переваги і недоліки. 

Основні причини невідповідності величин грошових 

потоків сумі отриманого прибутку. Аналіз складу та 

структури вхідних та вихідних грошових потоків від 

операційної, фінансовій та інвестиційної діяльності 

підприємства. Аналіз особливостей формування 

грошових потоків на підприємстві, зміст та 

послідовність його здійснення. Оцінка якості та 

достатності грошового потоку підприємства. 

Коефіцієнт достатності грошового потоку. 

Коефіцієнт обслуговування боргу. Аналіз ліквідності 

та ефективності грошового потоку. Коефіцієнт 

ефективності грошового потоку. Коефіцієнт 

реінвестування грошового потоку. Оцінка динаміки 

грошових потоків по періодах. Оцінка рівномірності 

та синхронності грошових потоків. Факторний 

аналіз грошових потоків. 

Тема 10. Аналіз 

прибутковості та 

рентабельності 

підприємств 

Фінансове прогнозування: його сутність та 

значення. Мета та завдання короткострокового 

прогнозу фінансового стану підприємства. 

Принципи прогнозування фінансового стану. 

Методи короткострокового прогнозування. Методи 

екстраполяції. Метод відсотку від продажу. Метод 

регулювання статей. Метод прямого розрахунку. 

Укрупнений метод. Етапи формування прогнозних 

фінансових звітів. Методика прогнозування доходу 

від реалізації продукції. Автоматично утворені 

статті доходів, витрат. Методика формування 

прогнозу доходів і витрат підприємства. Методика 

складання прогнозного балансу. Автоматично 

утворені статті балансу. Оцінка обсягів «доповнення 

до нерозподіленого прибутку» та прогнозне 

коригування власного капіталу. Розрахунок 

показника «додатково необхідні фонди» та розподіл 

його величини за регуляторними статтями балансу. 



Особливості постатейного коригування основного та 

оборотного капіталу підприємства. Прийом 

коригування надлишку потужностей. Коригування 

статей дебіторської та кредиторської заборгованості 

за показниками оборотності. Короткострокове 

прогнозування руху грошових коштів підприємства 

Прогнозування надходжень і витрат грошових 

коштів від операційної діяльності. Прогнозування 

надходжень і витрат грошових коштів від 

інвестиційної діяльності. Прогнозування 

надходжень і витрат грошових коштів за 

фінансовою діяльністю. 

Тема 11. Аналіз 

кредитоспроможності 

підприємств 

Сутність кредитоспроможності. Мета, 

завдання та значення аналізу кредитоспроможності 

підприємства. Фактори формування 

кредитоспроможності підприємства. Система 

показників для оцінки кредитоспроможності. 

Особливості формування системи показників для 

оцінки поточної та перспективної 

кредитоспроможності підприємства, при 

комерційному та банківському кредитуванні. Етапи 

аналізу кредитоспроможності. Методи оцінки 

кредитоспроможності підприємства. Інтегральна 

оцінка кредитоспроможності. Методи рейтингової 

оцінки кредитоспроможності. Скорингові системи 

формування кредитних рейтингів підприємств. 

Методика формування інтегрального показника 

оцінювання кредитоспроможності із застосуванням 

багатофакторної дискримінантної моделі. 

Класифікація позичальників за результатами оцінки 

їх фінансового стану. Оцінка та аналіз кредитного 

ризику. Виявлення резервів підвищення 

кредитоспроможності підприємства та зниження 

кредитного ризику підприємства. 

Тема 12. Аналіз 

ліквідності та 

платоспроможності 

Сутність ліквідності та платоспроможності 

підприємства, їх значення для оцінки його 

фінансового стану. Майнова та фінансова 

ліквідність підприємства. Індекс ліквідності майна 

підприємства. Класифікація активів за ознакою 

ліквідності і пасивів за ознакою терміновості 

погашення. Фактори, що впливають на пропорції 

розподілу поточних активів за ступенем ліквідності.  

Оцінка ліквідності балансу. Ознака абсолютної 

ліквідності балансу. Коефіцієнт ліквідності балансу. 

Система відносних показників ліквідності 



підприємства (коефіцієнти поточної, абсолютної, 

швидкої та загальної ліквідності та інші), порядок їх 

розрахунку, оцінки і економічна інтерпретація.  

Система показників платоспроможності 

підприємства (відношення довгострокової 

заборгованості до акціонерного капіталу; 

відношення надходження готівки від операцій до 

довгострокової заборгованості; відношення чистого 

прибутку до сплати податків і відсотків до 

виплачених відсотків по кредиту та інші). Порядок 

розрахунку показників платоспроможності і 

методика їх оцінки. Фактори, що впливають на 

підвищення ліквідності та платоспроможності 

підприємства 

Тема 13. Аналіз 

фінансової стійкості 

Сутність фінансової стійкості підприємства та 

їх значення для оцінки його фінансового стану. 

Основні фактори, що впливають на стійкість 

фінансового стану підприємства. Аналіз абсолютних 

показників фінансової стійкості. Власний оборотний 

капітал і робочий (функціонуючий) капітал 

підприємства, методика їх розрахунку, економічна 

інтерпретація. Аналіз наявності власного оборотного 

капіталу. Аналіз чинників, що вилинули на зміну 

власного оборотного капіталу. Залишок або нестача 

джерел коштів для формування запасів і затрат як 

узагальнюючий показник фінансової стійкості 

промислового підприємства, його розрахунок і 

аналіз. Типи фінансової стійкості підприємства.  

Тема 14. Аналіз 

активних та пасивних 

операцій банку 

Організація касової роботи в установах банків. 

Організаційна структура касового відділу банків. 

Правила організації роботи касирів під час 

обслуговування готівкових операцій. Види 

документів, що обслуговують готівкові операції 

банків. Вимоги до оформлення касових документів 

та порядок їх використання. Правила 

документування касових операцій банків. Методичні 

засади визначення платіжності банкнот і монет 

Національного банку України. Вимоги до 

формування та пакування банкнот і монет 

національної валюти.  

Види трастових послуг банків, особливості їх 

надання та документування. Особливості  надання  

банками  гарантійних  послуг.  Форми,  типи та види 

гарантій; порядок їх документального оформлення.  

Поняття та види агентських послуг банків. 



Консультаційні та інформаційні послуги банків.  

Нормативні вимоги до структурування видів  

інформації, прийнятної для продажу при наданні 

інформаційних послуг банків.  

Тема 15. Кредитні 

операції банку 

Організаційні засади діяльності банківських 

установ на ринку кредитних операцій. Кредитний 

відділ банку, його функції та структура. Особливості 

організації роботи в кредитному відділі банків. 

Джерела формування кредитних ресурсів банку. 

Принципові засади формування банками кредитної 

політики. Класифікація видів кредитних продуктів 

банків. Характеристика етапів процесу банківського 

кредитування. Правила документообігу під час 

обслуговування кредитного процесу банків. 

Характеристика документів, необхідних для 

отримання клієнтом окремих видів кредиту.  

Класифікація позичальників за результатами 

оцінки їх фінансового стану. Кредитний договір як 

юридична основа кредитного процесу. Основні 

вимоги до змісту кредитного договору. Структура 

кредитного договору. Відповідальність сторін за 

порушення умов кредитного договору, стягнення 

пені, штрафів. Порядок нарахування, сплати та 

стягнення процентів за кредитами.  

Організація діяльності банків щодо 

забезпечення кредитного зобов’язання клієнта. 

Порядок прийняття застави як забезпечення 

кредитного зобов’язання. Вимоги до предмета 

застави. Документальне оформлення заставних 

відносин. Методика оцінки вартості предмета 

застави. Порядок звернення стягнення банками 

права на предмет застави. Оформлення банками 

гарантії та поручительства як форми забезпечення 

кредитного зобов’язання клієнта. Характеристика 

основних вимог до гаранта та поручителя.  

Тема 16. Депозитні 

операції банку 

Характеристика видів депозитних інструментів 

банків, традиційні принципи їх використання. 

Методичні основи організації діяльності банків 

щодо формування депозитної політики. Види 

депозитних рахунків, їх характеристика та 

особливості обслуговування. Порядок відкриття, 

ведення і закриття депозитних рахунків, правила 

документування операцій. Нормативні вимоги до 

організації процесу ідентифікації клієнта – власника 

рахунку. Методичні засади формування банками 



ресурсів на міжбанківському депозитному ринку. 

Порядок укладання договору банківського рахунку, 

його структура та роль в обслуговуванні депозитних 

відносин. Методичні основи організації процесу 

ціноутворення при обслуговуванні депозитних 

операцій. Особливості використання методів 

нарахування процентів.  

Тема 17. Аналіз 

фінансової звітності 

комерційного банку 

Фінансові показники банку. Квартальні і річні 

звіти банку. Оборотно – сальдовий баланс банку. 

Звіт про управління банку. Статистична звітність 

банку. Звіти емітента. Нормативи та складові 

розрахунку. Кредитний рейтинг. 

Зміст та завдання аналізу активу банку. 

Горизонтальний та вертикальний аналіз активних 

операцій банку. Аналіз структури активів банку. 

Коефіцієнтний аналіз якості активів. Аналіз якості, 

ризиковості та диверсифікованості активних 

операцій банку.  

Зміст та завдання аналізу зобов’язань банку. 

Класифікація зобов‘язань банку. Аналіз динаміки та 

структури зобов‘язань банку. Структурний аналіз 

зобов’язань банку. Аналіз строкових депозитів. 

Аналіз депозитів до запитання. Аналіз використання 

міжбанківського кредиту у формуванні ресурсів 

банку. Аналіз ресурсів банку з позицій платності та 

стабільності. Аналіз якості ресурсної бази банку. 

Аналіз ефективності формування та використання 

банківських ресурсів.  

Методика складання Звіту про прибутки та 

збитки, знецінення цінних паперів у портфелі банку. 

Характеристика специфіки формування статей звіту 

про прибутки та збитки банку. Квартальні та річні 

звіти банку. 

Джерела формування власних капіталу банку. 

Нормативні вимоги та порядок формування 

статутного капіталу банку. Методичні засади 

формування резервного фонду, його роль в 

обслуговуванні діяльності банків. Методичні засади 

залучення субординованого боргу, його роль в 

процесі формування власного капіталу. Законодавчі 

вимоги до використання коштів субординованого 

боргу. Порядок розрахунку емісійних різниць. 

Методика складання Звіту про рух грошових 

коштів банку, інформація про грошові потоки. Мета 

та структура Звіту про рух грошових коштів банку. 



Негрошові операції банку. Послідовність складання 

Звіту про рух грошових коштів . Примітки до 

фінансової звітності банку.  

Тема 18. Аналіз 

діяльності страхових 

компаній 

Державне регулювання страхової діяльності. 

Страхова вартість, страхова сума та страхова 

виплата. Плата за страхування: страховий тариф, 

страховий платіж.  

Франшиза та її види: умовна та безумовна.  

Страховий фонд, способи і форми та історичні 

етапи розвитку форм його організації. 

Співстрахування. Взаємне страхування. Комерційне 

страхування. Державне соціальне страхування.  

Тема 19. Актуарні 

розрахунки в 

страхуванні 

Сутність оцінювання ризиків та зміст 

актуарних розрахунків в страхуванні  

Показники страхової статистики і їх місце в 

оцінці ризиків Страхові тарифи і страхові премії, їх 

види та методики розрахунків для різних видів 

страхування.  

Принципи управління страховими ризиками. 

Зміст ризик-менеджменту у страхуванні. 

Тема 20. Аналіз 

фінансових результатів 

страхової організації 

Доходи, витрати і прибуток страховика. 

Фінансова надійність страхової компанії. Звітність 

страхової організації.  

Особливості оподатковування страхової 

діяльності. Параметри платоспроможності 

страховика і їхнє визначення. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, 

своєчасність виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується в 

он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання 

 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна 

доброчесність  

У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання. 

Система оцінювання 



Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення 

практичних, семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних 

балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна сума, що дозволяє студенту 

отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку або іспиту, відповідно до графіку 

навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Практичні завдання по 3 бали 60 

Тестування (2 блоки) 10 

Індивідуальна практична робота 30 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiстьумiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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9. Вісник. Офіційно про податки http://www.visnuk.com.ua/ 

10. Фінанси України http://finukr.org.ua/ 

11. Фінансовий контроль https://fincontrol.com.ua/journal.php 
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