
 

Дисципліна  
Вибіркова дисципліна 6  

«Аналіз даних і прогнозування у фінансах» 

Рівень BO другий (магістерський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

/ Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна 

Курс, семестр, 

протяжність 
2 курс, 1 семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

4 кредити 

Денна: 120:  10 / 14 

Заочна: 120: 4 / 6 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
фінансів 

Автор дисципліни 

доктор економічних наук, 

професор кафедри фінансів 

Тоцька Олеся Леонтіївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базовими є знання з інформаційних технологій і 

фінансів. 

Що буде вивчатися 

Особливості здійснення аналізу даних і 

прогнозування у фінансах за допомогою різних 

методів і програмного забезпечення Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Excel. 

Зміст курсу: 

1. SWOT-аналіз діяльності підприємства. 

2. ABC-аналіз фінансових показників діяльності 

підприємства. 

3. Аналіз і прогнозування платіжного балансу 

України. 

4. Аналіз і прогнозування у банківській 

діяльності. 

5. Аналіз і прогнозування у страховій сфері. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна забезпечить набуття 

компетентностей щодо аналізу даних і 

прогнозування у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

1. Аналіз даних і прогнозування у фінансах на 

мікрорівні. 



2. Аналіз даних і прогнозування у фінансах на 

макрорівні. 

3. Аналіз даних і прогнозування у банках і 

страхових організаціях. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР04. Відшуковувати, обробляти, 

систематизувати та аналізувати інформацію, 

необхідну для  вирішення професійних і 

наукових завдань у  сфері фінансів, банківської 

справи та страхування. 

ПР08. Вміти застосовувати інноваційні підходи у 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування та управляти ними. 

ПР10. Здійснювати діагностику і моделювання 

фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

та синтезу. 

ЗК3. Здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні. 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

СК1. Здатність використовувати фундаментальні 

закономірності розвитку фінансів, банківської 

справи та страхування у поєднанні з 

дослідницькими і управлінськими інструментами 

для здійснення професійної та наукової 

діяльності. 

СК2. Здатність використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій для діагностики і 

моделювання фінансової діяльності суб’єктів 

господарювання. 

СК7. Здатність до пошуку, використання та 

інтерпретації інформації, необхідної для 

вирішення професійних і наукових завдань в 

сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК8. Здатність застосовувати інноваційні 

підходи в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. СК9. Здатність розробляти технічні 

завдання для проектування інформаційних 

систем у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 
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