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Опис дисципліни 
 
Дисципліна «Фінанси державних установ і організацій» спрямована на формування у студентів 
теоретичних знань та вироблення практичних навичок з управління фінансами державних установ і 
організацій, які стосуються прийняття управлінських рішень щодо формування фінансових ресурсів, 
організації статутної діяльності, складання фінансової звітності та її аналізу, фінансового планування і 
контролю та ін. Дисципліна орієнтує на пошук взаємозв’язків та взаємозалежностей між механізмами 
ухвалення колективних рішень та вирішення проблем функціонування державних установ та 
організацій.  

 
Структура курсу 

 
 

№ 
п/п 

Тема Результати навчання Завданн
я 

1 Сутність та особливості 
організації фінансів 
державних установ і 

організацій 

Знати базову термінологію, вміти обґрунтовувати 
основи фінансів державних організацій та установ, 
визначати особливості, стратегію і тактику їх організації 
за сучасних умов 

Тести, 
питання 

2 Основи бюджетного 
фінансування 

Знати суть бюджетного фінансування, його принципи, 
форми і методи. Розуміти особливості бюджетного 
фінансування в сучасних умовах та специфіку 
реалізації фінансового механізму бюджетних установ 

Тести, 
питання 

3 Фінансові ресурси 
бюджетної установи 

Розуміти особливості фінансування бюджетних установ 
та організацій в сучасних умовах та специфіку 
інституційної трансформація моделі фінансового 
забезпечення поточної діяльності бюджетних установ 

Кейси, 
задачі 

4 Кошторис бюджетної Аналізувати кошторисне фінансування бюджетних Кейси, 
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установи установ, що передбачає уточнення сутності бюджетного 
фінансування. Розуміти особливості здійснення 
кошторисного фінансування бюджетних установ на 
сучасному етапі. 

задачі 

5 Фінансове планування 
діяльності бюджетної 

установи 

Знати зміст і принципи фінансового планування, 
організаційні засади бюджетного планування, функції 
головних розпорядників бюджетних коштів, поняття 
бюджетного фінансування, його форми та методи, 
порядок складання, розгляду й затвердження 
кошторисів бюджетних установ тощо 

Кейси, 
задачі 

6 Майно бюджетної 
установи 

Знати специфіку організації формування активів 
бюджетних установ та організацій, їх види та 
класифікація; особливості формування, структура та 
джерела; порядок відкриття та ведення рахунків у 
відділеннях Держказначейства й банківських установ 

Кейси, 
задачі 

7 Звітність бюджетних 
установ 

Знати специфіку фінансової звітності; основні вимоги, 
що висуваються бюджетним установам щодо складання 
звітності; склад, порядок та терміни подання місячної, 
квартальної і річної фінансової та бюджетної звітності, 
вимоги до розкриття її елементів 

Кейси, 
задачі 

8 Аналіз фінансово-
господарської 

діяльності бюджетних 
установ 

Знати особливості реалізації фінансового механізму 
бюджетних установ. Набути навиків практичного 
використання методичних засад аналізу фінансового 
стану бюджетних установ 

Кейси, 
задачі 

9 Організація 
фінансового контролю 

бюджетних установ 

Знати сутність, види, порядок проведення та основні 
методи державного фінансового контролю бюджетних 
установ 

Кейси, 
задачі 

10 Особливості фінансової 
діяльності бюджетних 
установ різних сфер 

Розуміти особливості фінансових відносин бюджетних 
установ різних сфер (закладів освіти та охорони 
здоров’я, установ культури, органів місцевого 
самоврядування, установ соціальної сфери тощо) 

Кейси, 
задачі 
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Політика оцінювання 
 
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів без 
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поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний, довідка, заява студента тощо). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). При розрахунках дозволяється 
користуватися лише калькуляторами. 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 
нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу та адміністрацією 
факультету.  

Оцінювання 
 

 Остаточна оцінка за курс розраховується таким чином: 

 

Заліковий модуль 1 
Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 
робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час занять 
(теми 1 – 5) – 10 балів за 

тему – макс. 50 балів. 
 

Модульна робота – макс. 
50 балів 

Опитування під час занять 
(теми 6 – 10) – 10 балів за 

тему – макс. 50 балів. 
 

Модульна робота – макс. 50 
балів 

Підготовка КПІЗ. – макс. 50 
балів 

 
Захист КПІЗ – макс. 30 балів 

 
Розв’язування завдань під 

час тренінгу – макс. 20 балів 

 

 
 

Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою 
ЗУНУ 

За національною 
шкалою 

За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 добре 
 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 незадовільно 

 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 


