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Опис дисципліни 

 

Дисципліна “Бюджетування суб’єктів господарювання” спрямована на ґрунтовне засвоєння 

здобувачами вищої освіти знань про сутність та роль планування та бюджетування в діяльності суб’єктів 

господарювання, а також формування відповідних навиків щодо ефективного застосування базових 

концепцій, що пояснюють механізми планування та бюджетування на практиці. 

Головним завданням курсу є формування у студентів базових знань з теорії і практики фінансових 

відносин суб’єктів господарювання, знання сутності та принципів фінансового планування; оволодіння 

методами фінансового планування; усвідомлення організації оперативного, поточного та перспективного 

фінансового планування на підприємстві; знання сутності та призначення бюджетування; визначення 

системи бюджетного управління на підприємстві; оволодіння методикою бюджетування на підприємстві; 

усвідомлення видів та особливостей розробки бюджетів на підприємстві; знання бюджетної організації та 

мотивації на підприємстві. 

 

Структура курсу 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

 

Результати навчання 

 

Завдання 

 

 

1 

Теоретичні основи 

фінансового 

планування діяльності 

суб’єктів 

господарювання 

Мати ґрунтовні методологічні знання щодо 

фінансового планування діяльності сучасного 

підприємства та вміти застосовувати базові концепції, 

що пояснюють основи його організації, на практиці 

Тести, 

питання 

 

 

2 

Підсистеми фінансового 

планування 

Розуміти структуру системи фінансового планування 

на підприємствах. Знати основні етапи фінансового 

планування компанії як компоненти системи 

планування, а відповідно, частини управління 

підприємством 

Тести, 

питання 

mailto:v.kostetskyi@wunu.edu.ua
mailto:kvv.scales@gmail.com


 

 

 

3 

Організація 

перспективного 

фінансового планування 

Розуміти сутність перспективного фінансового 

планування, значення, зміст і технологію розробки 

фінансової складової бізнес-плану. Знати основні 

табличні форми фінансового плану та очікувані 

фінансові коефіцієнти. Вміти формувати цілі та 

завдання фінансової стратегії підприємства в процесі 

перспективного фінансового планування 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

 

 

4 

Поточне фінансове 

планування 

Розуміти сутність поточного фінансового планування. 

Знати порядок складання фінансового плану 

підприємства. Володіти особливостями підготовки 

пояснювальної записки до фінансового плану 

підприємства 

Тести, 

питання, 

ситуаційні 

завдання 

 

 

5 

Оперативне фінансове 

планування 

Розуміти сутність оперативного фінансового 

планування. Знати порядок складання платіжного 

календаря підприємства. Володіти особливостями 

складання касового плану підприємства. Вміти 

визначати          потреби підприємства в 

короткотермінових кредитних ресурсах 

Тести, 

питання, 

ситуаційні   

завдання 

 

6 

Загальна 

характеристика 

бюджетування як 

управлінської технології 

Знати сутність, роль і функції бюджетування як 

управлінської технології. Розуміти логіку та основні 

етапи розроблення бюджетів підприємства 

Тести, 

питання 

 

 

 

7 

Технологія формування 

операційних бюджетів 

Знати види операційних бюджетів та їх особливості. 

Розуміти методичні основи підготовки операційних 

бюджетів. Вміти складати бюджет продажів, бюджет 

виробництва, бюджет прямих витрат на матеріали, 

бюджет прямих витрат на оплату праці, бюджет 

загальновиробничих витрат, бюджет витрат на збут, 

бюджет управлінських витрат. 

Задачі, 

ситуаційні 

завдання 

 

 

8 

Формування фінансових 

бюджетів суб’єктів 

господарювання 

Знати види фінансових бюджетів та принципи їх 

побудови. Розуміти процес формування зведеного 

бюджету доходів і витрат. Володіти технологією 

складання бюджету руху грошових коштів. Вміти 

розробляти бюджет активів і пасивів (бюджетний 

баланс). 

Задачі, 

ситуаційні 

завдання 

 

 

 

 

9 

Аналіз та оцінювання 

виконання бюджетів 

Ідентифікувати центри відповідальності та розуміти їх 

класифікація. Знати критерії оцінки діяльності центрів 

фінансової відповідальності. Розуміти сутність та 

завдання проведення бюджетного контролю на 

підприємстві. Знати систему показників оцінки 

виконання бюджетів на підприємстві. Вміти виявляти 

причини невиконання бюджетів. Знати сутність та 

основні методи факторного аналізу бюджетних 

відхилень. 

Задачі, 

ситуаційні 

завдання 

 

10 

Організація бюджетного 

процесу 

Знати системні взаємозв’язки в бюджетуванні в аспекті 

функціональної структуризації та організаційне 

забезпечення процесу бюджетування. 

Розуміти призначення та зміст документів, що його 

Задачі, 

ситуаційні 

завдання 



 

 регламентують. Уміти чітко визначати учасників 

бюджетного процесу згідно з організаційною 

структурою підприємства та визначати їхні функції. 

Формувати вимоги щодо Положення про 

бюджетування на підприємстві. 

 

11 

Автоматизація 

процесів 

планування та 

бюджетування 

Знати особливості автоматизації процесу 

бюджетування на підприємстві залежно від 

принципів побудови його облікової політики. 

Володіти інформацією щодо сучасних програмних 

продуктів, які застосовуються у процесі 

планування та бюджетування 

Задачі, 

ситуаційні 

завдання 
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Політика оцінювання 

 

• Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням термінів 

без 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 наступним чином:  

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

Університету 

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 E (достатньо) 

35-59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

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

 

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Усне опитування під час 

заняття (теми 1 – 5) – 10 

балів за тему – макс. 50 

балів. 

 

Модульна письмова робота 

– макс. 50 балів. 

Усне опитування під час 

заняття (теми 6 – 11) – 10 

балів за тему – макс. 60 

балів. 

 

Модульна письмова робота 

– макс. 40 балів. 

Написання КПІЗ – макс. 50  

балів. 

 

Захист КПІЗ – макс. 30 

балів. 

 

Виконання завдань під час 

тренінгу – макс. 20 балів 
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