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1. Опис навчальної дисципліни

Найменування
показників

Кількість кредитів-

Галузь знань, напрям
підготовки
(спеціальність)

Характеристика
навчальної дисципліни
денна форма
навчання

Галузь знань
___________________
(шифр і назва)

Національних

ЕСТS

заочна
форма
навчання

Нормативна
(за вибором)

Напрям
підготовки (спеціальність)
__________________________
(шифр, назва)

__________________________
__________________________
_______________________________________

Години відповідно
до навчального
плану
Денна форма
навчання:
аудиторних –
самостійної роботи
студента
Заочна форма
навчання:
аудиторнихсамостійної роботи
студента

Семестр
-й

-й
Лекції

год.
год.
Практичні, семінарські
год.
год.
Лабораторні
год.
год.
Самостійна робота
год.
год.
Індивідуальні завдання:
год.
Вид контролю:

Примітка.
Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і
індивідуальної роботи становить:
для денної форми навчання –
для заочної форми навчання -

РОЗПОДІЛ ГОДИН ЗА СЕМЕСТРАМИ

Курс навчання
Семестр
Повний обсяг
часу на дисципліну /год/

1
1

В тому числі
аудиторних занять :
З них: - лекції
- практичні
- семінарські
- лабораторні
Термін часу на
самостійну роботу
студента
Вид індивідуальних
завдань:
курсовий проект
курсова робота
розрахункова робота
графічна робота
Консультації
Підсумкові форми
контролю

2
2

3

3
4

5

4
6

7

8

Всього
годин
з
дисципліни

108

108

54

54

26
20
8

26
20
8

54

54

залік

Доповнення та зміни:
- знято за святкові дні 1 годину, в зв’язку з цим зменшено :
- тему 6 – на 1 годину

Тематичний план з дисципліни “Фінансове
планування”
Назва
теми
1

Вступ. Предмет та завдання
курсу
Тема 1. Зміст та порядок
розробки фінансового плану
Тема 2.Методи фінансового
планування
Тема 3. Планування доходів і
видатків
Тема 4. План руху готівкових
коштів
Тема 5. Планування балансу
підприємства
Тема 6. Аналіз фінансових
планів
Всього:

Всього
годин
2

108

разом

В тому числі
аудиторні
в тому числі
Лекції практичні семінарські

3
2

4
2

4

2

10

4

4

8

4

4

10

4

4

8

4

4

12

6

4

2

10

54

26

20

8

54

На предмет виділяється 108 години (2 кредити),
в т. ч.
1. Аудиторні – 54 год.
з них:
1.1. Лекційні заняття – 26 год.
1.2. Практичні заняття - 20 год.
1.3. Семінарські заняття –8 год.
2. Самостійне опрацювання – 54 години.

5

6

Само
-стійні
7
4

2

2

2

8
10

2

8
12

Назва тем, зміст занять

Вид

Обсяг

Фор-

за-

За-

ма

нять

ролю

Основні вимоги до знань і
умінь з з даної теми
програми

Література

4

5

6

Поточна

Знати:
- суть фінансового
планування;
- зміст фінансових
планів;
- стадії розробки
фінансових планів;
Вміти:
- охарактеризувати
фінансовий план;
- вибрати вихідні дані для
розробки фінансового
плану.

Л.1 с..3

2

Поточ
на

2

Підсу
мкова

Знати:
- зміст
фінансового
плану;
- показники фінансового
плану;
Вміти:
- охарактеризувати
показники фінансового
плану;
- розрахувати показники
фінансового плану;
- охарактеризувати типи
виробництва.

4

Поточ
на

нять

1

2

3

Суть фінансового планування.
Значення фінансового
планування для діяльності
підприємства. Інструмент
управління фінансами
підприємства. Завдання, які
розв’язує підприємство в процесі
фінансового планування . Вихідні
дані для розробки фінансового
плану. Стадії розробки
фінансового плану.

Лекція

2

конт-

Вступ.

Тема 1. Зміст та порядок
розробки фінансового плану.
Показників фінансового плану
підприємства .
Показники ліквідності.
Показники платоспроможності.
Показники прибутковості.
Показники ефективності
використання активів.
Область дослідження в процесі
фінансового планування.
Семінарське заняття № 1.
Зміст та порядок розробки
фінансового плану.
Тема 2. Методи фінансового
планування.
Фінансова стратегія, фінансова
політика та фінансові прогнози.
Перспективні фінансові плани.
Поточні
фінансові
плани.
Оперативні
фінансові
плани.
Методи фінансового планування:
балансовий,
нормативний
та

ЛекЦія

Семінар

ЛекЦія

Знати:
- методи фінансового
планування;
- види фінансових планів;
Вміти:
- формувати фінансову
стратегію підприємства;
- володіти методами

Л.2 с..6

Л.1 р..1
Л.3 т..12

Л.2 т..1
Л.3 т..1

розрахунково-аналітичний.
Практичне заняття № 1.
Складання і розрахунок
показників фінансового плану
балансовим методом.
Семінарське заняття № 2.
Методи фінансового планування.
Тема 3.Планування доходів і
видатків.
Завдання розробки плану
доходів і видатків.
Фінансові результати діяльності
підприємства. Методика
розрахунку планів доходів і
видатків.
Практичне заняття № 2.
Розрахунок плану доходів і
видатків.
Тема 4. План руху готівкових
коштів.
Мета розробки плану руху
готівкових коштів. Значення та
зміст плану руху готівки.
Методика розрахунків плану
руху готівки.
Практичне заняття № 3.
Розрахунок плану руху
готівкових коштів.
Семінарське заняття № 3.
План руху готівкових коштів.
Тема 5. Планування балансу
підприємства.
Зміст
планового
балансу
підприємства.
Методика
розрахунку планового балансу.
Складання фінансових бюджетів.
Практичне заняття № 4.
Розрахунок планового балансу
підприємства.
Тема 6. Аналіз фінансових
планів.
Необхідність здійснення аналізу
і оцінки системи фінансових

Пра
кти
чна

Семінар

ЛекЦія

Пра
кти
чна

Лекція

Пра
кти
чна

4

2

4

4

8

Офор
мл
Зві
Тів

-

фінансового
планування;
вміти застосовувати
потрібні методи
фінансового
планування.

Підсу
мкова

Поточ
на

Офор
мл
Зві
Тів

Поточ
на

4

Офор
мл
Зві
Тів

Семінар

2

Підсу
мкова

ЛекЦія

4

Поточ
на

Пра
кти
чна

4

Офор
мл
Зві
Тів

ЛекЦія

6

Поточ
на

Знати:
- мета розробки плану
доходів і видатків;
- завдання розробки
плану доходів і
видатків;
Вміти:
- складати і
розраховувати план
доходів і видатків;

Л.2 т..22
Л.3 т..9

Знати:
- мета розробки плану
руху готівки;
- зміст плану руху
готівкових коштів;
- значення плану руху
готівки.
Вміти:
- скласти план руху
готівки;
.

Л.2 р.4
т.4
Л.3 т..11
Л.4 т..110

Знати:
- мета розробки
планового балансу;
- завдання і результати
планового балансу.
Вміти:
- складати плановий баланс
підприємства.

Л.2 т..3
Л.3 р..2

Знати:
- методику здійснення

Л.2 т..5
Л.3 т..4

показників.
Показники ліквідності,
заборгованості, прибутковості,
активності.
Оцінка
вигідності
залучення
кредитів.
Практичне заняття № 5.
Аналіз фінансового плану
підприємства.
Семінарське заняття № 4.
План руху готівкових коштів.

Пра
кти
чна
Семінар

4

2

Офор
мл
Зві
Тів
Підсу
мкова

аналізу і оцінки системи
фінансових показників;
- показники , що
застосовують при
аналізі фінансових
планів;
Вміти:
- зробити аналіз
фінансових планів;
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