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Опис дисципліни 
 

Дисципліна «Фінанси державних установ і організацій» спрямована на формування у студентів 
теоретичних знань і практичних навичок щодо організації діяльності бюджетних установ, складанні кошторису, 
розрахунку нормативів та показників, необхідних у процесі планування; ознайомлення студентів з головними 
методами й прийомами фінансового планування щодо розрахунків необхідних економічних показників, які дають 
об’єктивну картину фінансового стану бюджетної установи, його фінансових результатів, зміни у структурі активів 
і пасивів тощо. 

Структура курсу 
 

 

№ з/п Тема Результати навчання Завдання 

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, 
задачі 

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 

Питання, 
тести 

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

Тести, 
задачі 

5 Фінансове планування Знати зміст і принципи фінансового планування, Питання, 



   

 

діяльності бюджетної установи 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 

тести 

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 

Питання, 
тести 

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 

Питання, 
тести 

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 

Питання 
задачі, 
тести 

9 Організація фінансового 
контролю бюджетних установ 

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

Питання, 
тести 

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) 

Питання, 
задачі 

 
Літературні джерела  

 
1. Бюджетний кодекс України від 08.08.2010 р. № 2456-VI. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 
2. Волохова І. С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. Фінанси: навч. посібник: експрес курс. Харків: 

Видавництво «ПромАрт», 2018. 262 с. 
3. Воронкова Т. Є., Мельник А. О. Форми та методи фінансового забезпечення діяльності 

бюджетних установ. Інвестиції: практика та досвід. 2020. № 21-22. С. 68-72. 
4. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 
5. Гуцаленко Л. В., Мулик Т. О. Внутрішній аудит та діагностика в системі державного 

фінансового контролю та управління діяльністю бюджетної установи. Економіка. Фінанси. Менеджмент: 
актуальні питання науки і практики. 2018. № 4. С. 31-45. 

6. Дехтяр Н. А., Дейнека О. В., Люта О. В. Фінанси бюджетних установ: навч. посіб. Суми : 
Сумський державний університет, 2020. 229 с 

7. Думікян А. К. Інституційна трансформація моделі фінансового забезпечення поточної 
діяльності бюджетних установ. Економіка та держава. 2018. № 2. С. 119-123. 

8. Західна О. Р., Сподарик Т. І. Основи фінансування бюджетних установ. Бізнес Інформ. 2019. 
№12. C. 332-337. 



   

 

9. Качула С. В., Павлова Г. Є., Лисяк Л. В. Бюджетна система України: навчальний посібник в 
схемах і таблицях. Дніпро: Монолит, 2021. 332 с. 

10. Кірсанова Ю. Правові, податкові та облікові засади здійснення підприємницької діяльності 
громадськими об’єднаннями та благодійними організаціями. Київ: Український форум благодійників, 
2020. 12 с. 

11. Класифікація інституційних секторів економіки України (КІСЕ): Наказ Державної служби 
статистики України від 03.12.2014 р. № 378. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_kise_2016.htm 

12. Лациба М. В., Старосольська С. П., Сидоренко Д. В. Громадські і благодійні організації в 
Україні. Реєстрація та діяльність: посібник. Київ: ТОВ «Агентство «Україна», 2019. 148 с. 

13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text 

14. Про благодійну діяльність та благодійні організації: Закон України від 05.08.2012 року № 
5073-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5073-17#Text 

15. Про громадські об'єднання: Закон України від 22.03.2012 р. № 4572-VI. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17 

16. Про політичні партії в Україні: Закон України від 05.04.2001 року № 2365-III. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2365-14#Text 

17. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.1999 року № 
1045-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1045-14#Text 

18. Садура О. Б., Мазур Х. П. Ефективність планування кошторису бюджетної установи на 
прикладі західного міжрегіонального управління міністерства юстиції. Український журнал прикладної 
економіки та техніки. 2021. Т. 6, № 3. С. 176-183. 

19. Соболєва-Терещенко О. А., Гапотій А. О. Методичні засади аналізу фінансового стану 
бюджетної установи. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2018. №21.  

20. Тищенко В. М., Ярмоліцька О. В. Неприбуткові організації в Україні: нормативно-правове 
регулювання та особливості обліку і оподаткування. Збірник наукових праць Державного університету 
інфраструктури та технологій. Сер.: Економіка і управління. 2019. Вип. 43-44. С.131-143. 

21. Ткачук І. Зміна підходів до державного фінансування громадських організацій в Україні. 
Економічний аналіз. 2020. Т. 30, № 1(2).  С. 156-165. 

22. Ткачук І. Я. Державне фінансування статутної діяльності політичних партій України. Сучасні 
тенденції інституціональних трансформацій фінансової системи України: монографія / за ред.: П.О. 
Нікіфорова. Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2018. С. 62-76. 

23. Фещенко І., Калмиков Д., Шешеня А. та ін. Посібник для політичних партій з політичного 
фінансування. Київ: Міжнародна фундація виборчих систем в Україні, 2018. 167 с. 

24. Шелест О. Л. Посилення ролі фінансового контролю в процесі складання кошторису 
бюджетної установи. Ефективна економіка. 2019. № 11. URL:  http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_11_41  

25. Ярошевич Н. Б., Кондрат І. Ю., Якимів А. І. Бюджетна система: Практикум: навч. посібник. 
Львів.: «Новий Світ2000», 2019. 400 с.  

26. Jo Saglie, Karl Henrik Sivesind Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation 
of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society. 2018. Vol. 14. URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17448689.2018.1518769 

27. Michael Meyer, Clara Moder, Michaela Neumayr, Peter Vandor Civil Society and Its Institutional 
Context in CEE. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations. 2020. Vol. 31. 
P. 811-827. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s11266-019-00106-7 

28. Nord H. L. Features of financing and treasury services of budgetary institutions on the example of 
universities. Naukovi pratsi. 2019. Vol. 149. Р. 61.66. 

29. The Future of Civil Society Organisations. Geneva: International council of voluntary agencies. 
2020. May. 17 p. URL: https://forus-international.org/en/resources/131 

 



   

 

 

Політика оцінювання 
 

Політика щодо дедлайнів та перескладання: Для виконання індивідуальних завдань і 
проведення контрольних заходів встановлюються конкретні терміни. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

Політика щодо академічної доброчесності: Використання друкованих і електронних джерел 
інформації під час контрольних заходів та екзаменів заборонено. 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. За 
об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) навчання 
може відбуватись в онлайн формі за погодженням із керівником курсу та дозволу дирекції факультету. 

Оцінювання 
 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Фінанси державних установ і 
організацій» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної 
складової залікового кредиту: 
 

 
Шкала оцінювання студентів: 

 
ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 

 

Заліковий 
модуль 1 

 
Заліковий  
модуль 2 

 

Заліковий  
модуль 3 

30% 40% 30% 
1. Усне опитування під час 

заняття  
(5 тем по 10 балів = 50 балів) 

2. Письмова робота = 50 балів 

1. Усне опитування під час 
заняття 

(5 тем по 10 балів = 50 балів) 
2. Письмова  робота = 50 

балів 

1. Написання КПІЗ = 50 
балів 

2. Тренінг = 20 балів 
3. Захист КПІЗ = 30 балів 


