
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП7; 

2. Назва: Аналітичне забезпечення фінансових рішень; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Вовк В.М., к.е.н, доцент кафедри 

обліку і аудиту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

•  розуміти сутність фінансових ресурсів підприємств, методів і джерел їх формування, організації 

фінансової діяльності підприємств;  

• проводити аналітичні розрахунки щодо визначення розміру грошових надходжень, обсягу прибутку і 

напрямів його розподілу, визначення потреби в обігових коштах та кредитних ресурсах; 

• володіти методами визначення необхідності відтворення основних виробничих фондів та доцільності 

проведення санації; 

• формувати аналітичні висновки та пропозиції щодо удосконалення окремих сторін фінансово–

господарської діяльності підприємства. 

10. Форми організації занять: навчальні заняття (лекції, практичні заняття, консультації), самостійна 

робота (робота з друкованими джерелами, самостійне вивчення визначених питань, виконання типових задач, 

підготовка до контрольних робіт, до модульного контролю і т.д.), контрольні заходи (іспит, модульний 

контроль, контрольні роботи) 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до фаху "Облік і 

оподаткування", Організація первинного обліку, Бухгалтерський облік (загальна теорія) 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Облік і 

звітність в оподаткуванні, Фінансовий облік 1 

12. Зміст курсу: (перелік тем) : Особливості формування і використання фінансових ресурсів у прийнятті 

фінансових рішень. Грошові надходження у прийнятті фінансових рішень. Прийняття фінансових рішень 

щодо формування і розподілу прибутку. Прийняття фінансових рішень щодо обігових коштів. Фінансові 

рішення в умовах кредитування діяльності підприємств. Прийняття фінансових рішень щодо відтворення 

основних засобів. Прийняття фінансових рішень в умовах банкрутства. Фінансові рішення в умовах 

фінансового планування діяльності підприємств. 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник / [за заг. ред. І.В. Сіменко, Т.Д. Косової]. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 384 с. 2. Брітченко І.Г. Контролінг [навч. посіб.] / І. Г. Брітченко, А. О. Князевич. – 

Рівне : Волинські обереги, 2015. – 280 с. 3. Копилюк О.І. Банківські операції [навч. посіб. - 2-е вид., випр. і 

доп.] / О.І.Копилюк, О.М.Музичка. - К.: Кондор, 2012. - 536 с. 4. Організація і методика економічного аналізу : 

[навч. посіб.] / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 527 с. 

5. Селівестрова Л.С. Фінансовий аналіз [навч.-метод. посіб.] / Л.С.Селівестрова, О.В.Скрипник; за ред.  

С.М. Безрутченка. - К.: ЦУЛ, 2012.- 274 с.  

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, застосування кейс-методів, 

робота в групах, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів і 

т.д. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Модульний контроль (40 балів): екзамен  письмовий в кінці 4 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язок ситуаційних завдань, перевірка домашніх 

завдань, написання самостійних робіт і т.д. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      В.М. Вовк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 

1. Code: PP7;  

2. Title: Analytical Support of Financial Decisions; 

3. Type: obligatory (course unit of technical training (specialization); 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree); 

5. Year of study when the discipline is proposed: 2; 

6. Semester when the discipline is studying: 4; 

7. Number of established ECTS credits: 4,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Vovk V.M., Ph.D., associate 

professor of the accounting and audit department; 

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student have to be able to: 

• understand the essence of financial resources of enterprises, methods and sources of their formation, 

organization of financial activity of enterprises; 

• carry out analytical calculations for determining the size of cash receipts, the volume of profit and directions 

of its distribution, determining the need for working capital and credit resources; 

• have the means of determining the need to reproduce the fixed assets and the feasibility of carrying out the 

rehabilitation;  

• formulate analytical conclusions and suggestions on improvement of separate aspects of financial and 

economic activity of the enterprise. 

10. Forms of classes organization: training sessions (lectures, practical classes, consultations), independent work 

(work with printed sources, self-study of certain issues, performance of typical tasks, preparation for tests and modular 

control etc.), control measures (exam, module control, tests). 

11. • Disciplines preceding the study of the specified discipline: Introduction to the specialty "Accounting and 

Taxation", Primary Accounting Organization, Accounting (general theory) 

      • Disciplines that they are studying in conjunction with the specified discipline (if it is necessary): Accounting 

and Reporting in Taxation, Financial Accounting 1 

12. Course content: (list of topics): Features of the formation and use of financial resources in the acceptance of 

financial decisions. Cash receipts in acceptance of financial decisions. Acceptance of financial decisions on the 

formation and distribution of profits. Acceptance of financial decisions on working capital. Financial decisions in 

terms of lending to enterprises. Acceptance of financial decisions regarding the reproduction of fixed assets. 

Acceptance of financial decisions in conditions of bankruptcy. Financial decisions in terms of financial planning of 

activity of enterprises. 

13. Recommended editions: (indicate up to 5 sources) 

1. Analysis of economic activity: study guide / [under gen. ed. I.V. Simenko, T.D. Kosova]. – Kyiv : Center for 

Educational Literature, 2013. – 384 pp. 2. Britschenko I.G. Controlling [study guide] / I.G. Britschenko,  

A.O. Knyazevich. - Rivne: Volyn Oberegy, 2015. - 280 pp. 3. Kopylyuk O.I. Bank operations [study guide. - 2nd 

edition, amplified edition] / O.I.Kopylyuk, O.M.Muzychka. – Kyiv : Kondor, 2012. - 536 pp. 4. Organization and 

methods of economic analysis: [study guide] / T.D. Kosova, P.M. Sukharev, L.O. Vashchenko and others. – Kyiv : 

Center for Educational Literature, 2012. - 527 pp. 5. Selivestrova L.S. Financial analysis [study guide] /  

L.S. Selivestrova, O.V.Skrypnyk; under ed. S.M. Bezrutchenka – Kyiv : Center for Educational Literature, 2012. -  

274 pp. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
24 lectures hours, 22 hours of practical work, 89 hours of independent work. Total - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, elements of problem lecture, individual tasks, application of case-methods, work in 

groups, individual and group research tasks, use of multimedia tools etc. 

15. Form and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 

Modular control (40 points): written exam at the end of the 4th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, solving situational tasks, checking homework, writing independent 

work etc. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Head of the department  I.D. Lazaryshyna 

The developer of the course unit description V.M. Vovk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


