
1 
 

КАРПАТСЬКИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ  АВГУСТИНА  ВОЛОШИНА 
КАФЕДРА УПРАВЛІННЯ, ФІНАНСІВ  ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

 

 
 
РОБОЧА  ПРОГРАМА  НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ 
 

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА 
ПРОГНОЗУВАННЯ 

 
 
Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 
 
Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
 
Затверджено  на  засіданні  кафедри 
Протокол  № __  від ___ _____  20__  р. 

 
Гарант  освітньої  програми                 доц. Ігнатко М.  

 
Викладач  дисципліни                                       

 
Анотація 

 Об’єкт вивчення та діяльності: теоретичні основи фінансових відносин, що 
виникають при визначенні можливих обсягів фінансових ресурсів, капіталу і резервів на 
основі прогнозування величини грошових потоків за рахунок власних, позичкових і 
залучених з фондового ринку джерел засобів. Цілі навчання: підготовка фахівців з 
фінансів, банківської справи та страхування, які здатні розв’язувати складні 
спеціалізовані завдання і прикладні проблеми у галузі фінансового планування щодо 
визначення і розробки стратегії розвитку підприємства з деталізацією в конкретних 
поточних планах. 
 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, категоріях, 
теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають тенденції і закономірності 
фінансового планування на підприємстві. 
Інтегральна  компетентність: здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання 
та практичні проблеми у галузі фінансового планування на підприємствах різних галузей 
і форм господарювання в ході професійної діяльності або у процесі навчання, що 
передбачає застосування окремих методів і положень фінансової науки та 
характеризується невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог 
здійснення професійної та навчальної діяльності. 
Загальні  компетентності 

• Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
• Здатність планувати та управляти часом. 
• Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
• Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
• Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, здатність до пошуку, 

оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 
• Здатність спілкуватися державною та іноземними мовами як усно, так і письмово. 
• Здатність працювати в міжнародному контексті. 
• Навички використання інформаційних та комунікаційних технологій. 
• Здатність бути критичним і самокритичним. 
• Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій 
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ситуації. 
• Здатність працювати як у команді, так і автономно. 
• Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 
Спеціальні (фахові, предметні)  компетентності 

•  Розуміння та здатність до критичного осмислення концептуальних теоретичних 
основ фінансових відносин, що виникають при визначенні можливих обсягів 
фінансових ресурсів, капіталу і резервів на основі прогнозування величини 
грошових потоків за рахунок власних, позичкових і залучених з фондового ринку 
джерел засобів. 

• Здатність опановувати, усвідомлювати та аналізувати 

• інформацію щодо сучасного стану і тенденцій розвитку фінансового планування на 
підприємстві. 

• Вміння використовувати теоретичний та методичний 

• інструментарій фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та 
інших наук для ск л а д а н н я  фінансових планів підприємств різних галузей і форм 
господарювання. 

• Здатність використовувати базові знання і практичні 

• навички у сфері складання фінансових планів підприємств різних галузей і форм 
господарювання. 

• Здатність застосовувати сучасне інформаційне та 

• програмне забезпечення, володіти інформаційними 

• технологіями у сфері фінансового планування. 

•  Здатність складати та аналізувати фінансову й 

• с та ти ст и ч н у  звітність, інтерпретувати та використовувати фінансову та 
пов’язану з нею інформацію. 

•  Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансового планування 
діяльності підприємств. 

•  Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансового 
планування. 

•  Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері фінансівого 
планування та брати відповідальність за них. 

•  Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 
професійну підготовку у сфері фінансового планування. 

Програмні результати навчання 

• Появляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації. 

• Вміти критично осмислювати концептуальні теоретичні основи фінансових 
відносин, що при визначенні можливих обсягів фінансових ресурсів, капіталу і 
резервів на основі прогнозування величини грошових потоків за рахунок 
власних, позичкових і залучених з фондового ринку джерел засобів. 

• Показати належний рівень знань у сфері фінансового планування діяльності 
підприємств різних галузей народного господарства, фінансової термінології. 

• Виявляти та аналізувати ключові характеристикифінансових планів 
підприємств,  фінансових відносин, оцінювати їх взаємозв’язки. 

• Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для їх використання у 
сфері у з г о д ж е н о с т і  ф і н а н с о в и х  п л а н і в  п і д п р и є м с т в а  . 

• Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових 
відносин підприємств. 

• Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 
інформаційними технологіями у сфері фінансового планування підприємств 
різних галузей і форм господарювання 

• Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати 
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показники фінансової діяльності та фінансового стану підприємств, 
обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання необхідних 
інструментальних засобів. 

• Обирати та застосовувати економіко-математичні та статистичні методи для 
складання фінансових планів підприємств. 

• Демонструватинавички  складання фінансової звітності, фінансового аналізу та 
інтерпретації фінансової, статистичної та пов’язаної інформації. 

• Виконувати контрольні функції у сфері у сфері фінансового планування 
підприємств. 

• Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансового планування. 

• Вміти нести відповідальність за результати професійної діяльності у сфері 
фінансового планування. 

• Виконувати професійні функції у сфері фінансового планування у міжнародному 
контексті. 

 

Опис навчальної дисципліни 

 
Зміст дисципліни за темами 

 
Модуль 1. Методи та моделі короткострокового прогнозування 

 
Тема 1. Методологічні основи фінансового прогнозування. Оцінювання якості 
прогнозів 
Мета та завдання курсу. Основні поняття і терміни курсу. Роль фінансого прогнозування в 
управлінні економікою.  
Прогноз, види і призначення прогнозів. Класифікація прогнозів. Класифікація методів 
прогнозування. Етапи побудови проноза. Сутність і вимоги прогнозуючої системи. 
Принципи економічного прогнозування.  
Міри точності прогнозів. Коефіцієнт невідповідності. Середня похибка прогнозу. Середня 
абсолютна похибка прогнозу. Середньоквадратична похибка прогнозу. Середня 
відсоткова похибка прогнозу. Середня абсолютна відсоткова похибка прогнозу.  
 
Тема 2. Визначення закономірностей і характеристик часових рядів 
Визначення й типологія часових рядів. Компоненти часових рядів. Тренд, циклічні 
коливання, сезонні коливання, нерегулярна компонента. Адитивна й мультиплікативна 
моделі часового ряду. Основні характеристики часових рядів. Перевірка стаціонарності 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 
спеціальність, рівень 

освіти 

Структура навчальної дисципліни 
денна форма 

навчання 
заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів - 4 Спеціальність 072 
Фінанси, банківська 

справа та страхування 
 

Галузь знань 

07 Управління та 
адміністрування 

магістр 

вибіркова 
Модулів - 1 Рік підготовки: 1-й 

 семестр 
Загальна кількість годин - 

120 
1-й 

Лекції 

Тижневих годин для 
денної форми навчання: 

аудиторних - 3 

24 год. 6 год. 
Практичні заняття 

16 год. 4 год. 
Самостійна  робота 

80 год. 110 год. 

Види контролю: екзамен 
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часових рядів. Критерій Стьюдента, критерій Фішера, критерій серій, критерій 
поворотних крапок, критерій Фостера-Стюарта.   
 
Тема 3. Прості методи прогнозування 
Особливості простих методів прогнозування. Інтерполяційний поліном Лагранжа. 
Методи інтерполяції. Метод оцінки параметрів на основі двох крайніх і двох середніх 
групових крапок. Прогноз на основі темпів росту. Методи генерації прогнозних вибірок. 
Метод характеристик. Прогнозування на підставі кривих зростання.  
 
Тема 4. Адаптивні методи прогнозування 
Особливості методів короткострокового прогнозування. Принципи і методи  
згладжування. Прогнозування за допомогою ковзних середніх. Просте і зважене ковзне 
середнє. Експонентна середня. Суть методів згладжування за Холтом, Брауном, 
Уінтерсом. Методи згладжування помилок. 
 

Модуль 2. Методи та моделі середньострокового, довгострокового 
прогнозування 

 
Тема 5. Методи і моделі прогнозування багатовимірних процесів 
Оцінка параметрів лінійних багатофакторних моделей. Криві зростання (тренди). Види 
трендів. Оцінка параметрів трендових моделей. Адекватність лінійних багатофакторних 
моделей. Прогнози на основі багатофакторної лінійної моделі. Мультколінерність, 
автокореляція, гетероскедастичність. Системи одночасових рівнянь.  
 
Тема 6. Циклічні і сезонні складові часового ряду 
Стаціонарний періодичний часовий  ряд  і його параметри. Гармонійний аналіз. Ряд 
Фур'є. Коефіцієнти розкладання часового ряду в ряд  Фур'є.  Періодограма. Спектрограма. 
Ваги вікна  Тьюки, Даніеля, Хеммінга,  Парзена,  Бартлетта. Сезонні коливання. Оцінка 
сезонної складової. Застосування фіктивних  змінних  для оцінки сезонної складової. 
 
Тема 7. Методи і моделі прогнозування одновимірних процесів 
Моделі фільтра стаціонарних процесів. Моделі авторегресії та ковзного середнього різних 
порядків. Прогнозування часових рядів за допомогою моделей авторегресії та ковзного 
середнього. Стаціонарність часових рядів. 
 
Тема 8. Методи експертних оцінок  
Принципи формування експертних систем прогнозування. Сутність евристичних методів 
прогнозування. Індивідуальні та колективні експертні методи. Організація експертних 
опитувань. Етапи проведення колективної експертної оцінки. Визначення чисельності 
експертних груп і коефіцієнта компетентності експерта. 
Статистичні методи обробки експертних оцінок і якісної інформації. Основні економіко-
математичні методи й алгоритми обробки експертних оцінок. Непараметричні критерії 
обробки залежних та незалежних вибіркових даних. Методи оцінки погодженості думок 
експертів. Стійкість групових експертних оцінок.  
 
Тема 9. Прогнозування на підставі нейронних мереж 
Загальна  характеристика нейронних  мереж.  Штучний нейрон. Штучні нейронні  
мережі.  Функція активації. Види функцій активації. Архітектура  мережі.  Багатошарові  
персептрони.  Радіально-базисні функції.  Мережі  прямого  поширення.  Рекурентні  
нейронні  мережі. Послідовність операцій побудови моделі нейронної мережі.  Критерії 
якості моделі нейронної мережі. Вибір моделі нейронної мережі. 
 
Тема 10. Моделі фінансого прогнозування 
Обробка статистичної інформації і прогнозування в середовищі Statistica. Система 
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державних прогнозів і програм фінансого розвитку. Приклади макроекономічних 
моделей. Прогнозування нормативів соціального розвитку суспільства. Показники 
виробничої і ринкової інфраструктури, методи їх оцінки й аналізу. Прогнозування 
пріоритетних напрямків розвитку соціальної  і ринкової інфраструктури. Прогнозування 
соціального розвитку і рівня життя населення. Особливості побудови моделей 
прогнозування фінансових і економіко-виробничих процесів на підприємствах.  
 
Тема 11. ППП у прогнозуванні 
Характеристика організації рішення різних завдань обробки статистичної інформації й 
прогнозування за допомогою пакетів прикладних програм. Особливості статистичної 
системи Statistica. Реалізація нелінійних моделей тренда, моделей декомпозиції часового 
ряду, адаптивних моделей прогнозування показників діяльності підприємства в 
середовищі Statistica. Дослідження динаміки макроекономічних індикаторів на основі 
системи одночасних рівнянь у середовищі Statistica. Побудова систем експертного аналізу 
завдань управління персоналом у середовищі Statistica. 

 

Структура навчальної дисципліни 
 

 
Назви змістових модулів 

і тем 

Кількість годин 

усьо
го 

денна усьо
го 

Заочна 
л п інд с.р. л п інд с.р. 

Модуль 1. Методи та моделі короткострокового прогнозування 
Тема 1. Методологічні 
основи фінансого 
прогнозування. 
Оцінювання якості 
прогнозів 

11 4         

Тема 2. Визначення 
закономірностей і 
характеристик часових 
рядів 

 4 2        

Тема 3. Прості методи 
прогнозування 

 4 2        

Тема 4. Адаптивні 
методи прогнозування 

 4 2        

Модуль 2. Методи та моделі середньострокового, довгострокового прогнозування 
Тема 5. Методи і моделі 
прогнозування 
багатовимірних процесів 

 4 2        

Тема 6. Циклічні і 
сезонні складові 
часового ряду 

 4 2        

Тема 7. Методи і моделі 
прогнозування 
одновимірних процесів 

 4 2        

Тема 8. Методи 
експертних оцінок 

 2 2        

Тема 9. Прогнозування 
на підставі нейронних 
мереж 

 2 2        

Тема 10. Моделі 
фінансого 
прогнозування 
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Тема 11. ППП у 
прогнозуванні 

          

Усього  24 16  80      
 

Теми лекцій 

Тема заняття та його план 
Кількість 

годин 
Тема 1. Методологічні основи фінансого прогнозування. 
Оцінювання якості прогнозів. 

4 

Тема 2. Визначення закономірностей і характеристик часових рядів 4 

Тема 3. Прості методи прогнозування 4 
Тема 4. Адаптивні методи прогнозування 4 
Тема 5. Методи і моделі прогнозування багатовимірних процесів 4 
Тема 6. Загальна  характеристика нейронних  мереж.   
 

4 

Тема 6. Циклічні і сезонні складові часового ряду 4 
Тема 8. Методи експертних оцінок 2 
Тема 9. Прогнозування на підставі нейронних мереж 2 

Всього 24 

 

 

 
 Вимоги до індивідуальних завдань 

 
 
Індивідуальне завдання «Розробка системи бюджетів підприємства» 
Мета індивідуального завдання: 

•  узагальнення компетентностей, набутих за час навчання, шляхом комплексного 
виконання конкретного фахового завдання. 

•  розвиток здатності до застосування знань, засвоєних при вивченні дисципліни 

Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 
Обсяг, години 
ауд. СРС разом 

1. Визначення і аналіз грошових надходжень від 
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності 
підприємств. 

2 16  

2. Визначення валового доходу, чистого доходу, 
чистого прибутку підприємств. Розподіл доходу і 
формування прибутку. 

2 16  

З.Розподіл чистого прибутку та його 
використання. Ефективність дивідендної 
політики підприємства. 

4 16 
 

4. Характеристика і визначення джерел 
формування фінансових ресурсів підприємств. 

4 16 
 

5. Формування статутного капіталу підприємств 
різних організаційно-правових форм, їх 
фінансування. Оподаткування підприємств 
різних організаційно-правових форм. 

4 16  

Практичні заняття 16 80  
Контрольні заходи    
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«Фінансове планування та прогнозування», для розробки конкретних 
управлінських рішень щодо розробки фінансової стратегії і прогнозування 
операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства; 

•  набуття навичок виконання аналітичних розрахунків щодо формування і розробки 
системи планів підприємства. 

• З огляду на визначенні в завданні належить здійснити такі операції: 

•  зібрати необхідну інформацію для проведення аналізу діяльності підприємства і 
розробки стратегії його подальшого розвитку; 

•  визначити внутрішні джерела фінансування підприємства і потребу у зовнішньому 
фінансуванні; 

•  проаналізувати забезпечення необхідними фінансовими ресурсами операційної, 
інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

 
Окрім виконання перелічених робіт, студент без використання джерел інформації має 
продемонструвати компетентність в таких питаннях: 

•  складання фінансової звітності, аналіз та інтерпретація фінансової, статистичної 
та пов’язаної інформації; 

•  застосовування сучасного інформаційного та програмного забезпечення, 
• володіння інформаційними технологіями у сфері фінансового планування; 
•  аналіз та оцінювання ключових характеристик фінансової діяльності і розробки 

перспективних планів розвитку підприємства; 
•  аналітичні залежності, що характеризують взаємозв’язок показників 

фінансового стану, використання яких дозволить оптимізувати системи планів 
подальшого розвитку підприємства та забезпечити задані параметри 
фінансового стану підприємства. 

 
Завдання для самостійної роботи здобувача 

Основні завдання для самостійної роботи: 
1)  попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним модулем 
(темою); 
2)  підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю за кожною 
темою; 
3)  виконання індивідуальної дослідної роботи; 
4)  підготовка до підсумкового контролю. 
 

Форми педагогічного контролю, засоби та критерії оцінювання 
результатів навчання 

Оцінювання результатів засвоєння навчальної дисципліни «Регіональна 
економіка» передбачає проведення поточного та підсумкового контролю і здійснюється 
на основі накопичувальної бально-рейтингової системи. 

Поточний контроль знань студентів передбачає: 
 контроль якості засвоєння студентами програмного матеріалу навчальної 

дисципліни на практичних заняттях із застосуванням таких засобів: усне, письмове або 
експрес-опитування, виконання тестових завдань, розв’язання практичних завдань або 
задач, захист кейсу, підготовка і захист реферату за ініціативи студента, peer review, 
контрольна робота. За результатами практичних занять із кожного з трьох модулів 
розраховується середньоарифметична кількість балів (максимальна оцінка - 10 балів), що 
включається до підсумкової оцінки знань. 

Протягом семестру студенти виконують завдання для самостійної роботи 
(підготовка усної доповіді, презентації, есе, реферату тощо). Максимальна кількість балів 
за самостійну роботу - 10. 

Формою підсумкового контролю знань студентів з дисципліни є іспит. Мінімальна 
кількість балів, з якої студент допускається до екзамену, становить 60 балів. 
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Розподіл балів, які отримують студенти за модулем 
(підсумкова оцінка розраховується як середня арифметична) 

 
 

Практичні заняття Сума 

Модуль 1  
40 

Тема 1 Тема 2 Тема 
3 

Тема 
4 

Тема 5 Тема 6 х хх 

Самостійна робота 10 

Модульна контрольна робота / самостійна 10 

Всього: 60 

 
Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 
навчальної діяльності 

Оцінка / 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 A відмінно 

 
 

зараховано 

82–89 B  
добре 74–81 C 

64–73 D 
задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
незадовільно з 

можливістю повторного 
складання 

не зараховано з 
можливістю 

повторного складання 

0–34 F 

незадовільно з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 

 

 
Рекомендована література 

 
Основна 
1. Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз і планування:Навч. посіб./Г.О.Крамаренко.-
К:Центр навч.літ.,2003-198с. 
2.Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник./Е.С.Стоянова. - 
М.: Изд-во "Перспектива", 2003 - 574 с. 
3. Поддерьогін А.М. Фінансовий менеджмент: Навч.-метод. посіб./А.М.Поддерьогін. - 
К.: КНЕУ, 2002. - 294 с. 
4.  Попов В.М. Финансовый бизнес-план: Учеб. Пособие,/В.М.Попов. - М.: Финансы и 
статистика, 2002. - 480 с. 
5.  Таркуцяк А.О. Фінансовий аналіз та управлінські рішення: Навч. 
посібник./А.О.Таркуцяк.- 2- ге видання -К.: Видавництво Європ. ун-ту, 2001.-201с. 
 
Нормативно-правові акти 
1.  Про підприємництво : Закон України від 7 лютого 1991 року (чинний) 
[Електронний ресурс] / Офіційний веб-сайт Верховної Ради України. -Режим доступу: 
http://portаl.rаdа.gov.uа/. 
2.  Про затвердження методики аналізу фінансово-господарської діяльності 
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підприємств державного сектору економіки: Наказ Міністерства фінансів України від 
14.02.2006 р. №170. 
Допоміжна 
1.  Минх Є.В. Економічний аналіз на промисловому підприємстві./ 
Є.В.Минх,П.Ю.Буряк.- Львів:Світ,2005.-208с. 
2.  Яковлєв О.І. Планування діяльності підприємства: Навч. посібник. Харків./ 
О.І.Яковлев. Х.: Консум, 2005. - 88с.

 


