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Курс та семестр, у якому 
можливе (планується) вивчення 
дисципліни 

4 курс, 8 семестр для бакалаврів 

Факультети, студентам яких 
пропонується вивчити 
дисципліну 

Студентам ЕГ факультету, ОПП «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів 
навчання, що забезпечує 
дисципліна 

Спеціальні (предметні) компетентності. 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку 
економіки за допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 
оцінювати сучасні економічні явища. 2. Розуміння особливостей функціонування 
сучасних світових та національних фінансових систем та їх структури. 3. Здатність до 
діагностування стану фінансових систем (державних фінансів, у тому числі бюджетної 
та податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 
фінансових ринків, банківської системи та системи страхування). 3. Здатність 
застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 
регулювання фінансового ринку. 
Результати навчання. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової 
науки, особливості функціонування фінансових систем; знати механізм функціонування 
державних фінансів, у тому числі бюджетної та податкової систем, фінансів суб’єктів 
господарювання, фінансів домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та 
страхування; володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових 
систем, зокрема, державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, та фінанси 
суб’єктів господарювання. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні 
для вивчення дисципліни 

Методологічною основою для вивчення дисципліни є дисципліни Бухгалтерський облік 
(загальна теорія), Фінансова діяльність суб’єктів господарювання, Фінансовий аналіз 

Основні теми дисципліни  

32 години лекцій та 32 години практичних занять 
Основні теми лекцій: Тема 1. Планування як функція менеджменту. Тема 2. Теоретико-
методологічні основи бюджетування на підприємстві. Тема 3. Місце бюджетування в 
системі управління підприємством. Тема 4. Бюджетне планування. Тема 5. Методи 
бюджетного планування. Тема 6. Нормативна база розробки бюджетів. Тема 7. 
Структурування та консолідування бюджетів підприємства. Тема 8. Бюджетне 
організування та мотивування. Тема 9. Врахування ризиків при розробленні бюджетів. 
Тема 10. Контролювання та регулювання бюджетів. 
Основні теми практичних занять: 
Тема 1. Сутність бюджетного методу управління підприємством. Тема 2. Типологія 
бюджетів підприємства. Бюджетна піраміда. Тема 3. Структуризація підприємства для 
цілей бюджетування. Тема 4. Технологія формування операційних бюджетів. Тема 5. 
Формування фінансових бюджетів підприємства. Тема 6. Аналіз та оцінювання 
виконання бюджетів. Тема 7. Формування системи бюджетування на підприємстві. Тема 
8. Організація бюджетного процесу на підприємствах. Тема 9. Автоматизація процесу 
бюджетування на підприємстві. 
Самостійна робота: опрацювання нормативно-правових актів, підручників, навчальних 
посібників; робота в дистанційній системі MOODLE ННЦ «Лідер». 

Мова викладання українська 

Список основної та 
додаткової літератури 

1. Гудзь Ю.Ф. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання: конспект лекцій / 
Ю.Ф. Гудзь // ДонНУЕТ. – Кривий Ріг, 2018. – 110 с. 
2. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності 
підприємства: навчальний посібник / В.А. Панков, С.Я. Єлецьких, Н.М. Михайличенко. – 
К.: Центр учбової літератури, 2007. – 112 с. 
3. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств: підручник / А.М. Поддєрьогін (наук.ред.), 
М.Д. Білик, Л.Д. Буряк, С.О. Булгакова, А.П. Куліш // 6-е вид., перероб. та доп. – К.: 
КНЕУ, 2006. – 552 с. 
4. Хруцкий В.Е. Внутрифирменное бюджетирование: настольная книга по постановке 
финансового планирования / В.Е Хруцкий, Т.В. Сизова, В.В. Гамаюнов. – М.: Финансы и 
статистика, 2002. – 400 с. 
5. Шим Дж.К. Основы коммерческого бюджетирования. Пошаговое руководство / 
Дж. К. Шим, Дж. Г. Сигел. – СПб.: Азбука, 2001. – 496 с. 

 


