
 



 



 
 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ  
«ФІНАНСИ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВ І ОРГАНІЗАЦІЙ» 

Дисципліна – «Фінанси 
державних установ і 

організацій»  

Галузь знань, 
спеціальність, ОПП, 
ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5  Галузь знань – 23 
Соціальна робота Вибіркова дисципліна  

Кількість залікових модулів – 
3 

Спеціальність – 
232 Соціальне 
забезпечення 

 
Освітньо-професійна 
програма – Соціальне 

забезпечення 

Рік підготовки: 
Денна – 3 
 
Семестр:  
Денна –6 
 

Кількість змістових модулів – 
2 

Ступінь вищої освіти –
бакалавр 

Лекції :  
Денна – 28 год. 
Практичні заняття:  
Денна – 14 год.  

Загальна кількість годин: 
150 год.  

Індивідуальна робота: 
денна – 3 год. 
Тренінг, КПІЗ: 
денна – 6 год. 
Самостійна робота: 
денна – 99 год 

Тижневих – 11 год. 
Аудиторних – 3 год. 

Вид підсумкового контролю – 
залік 

 
2. Мета і завдання вивчення дисципліни 

«Фінанси державних установ і організацій» 
 
2.1. Мета вивчення дисципліни 
Мета курсу «Фінанси державних установ і організацій» полягає у формуванні 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. 

Курс передбачає набуття студентами знань і практичних навиків щодо формування, 
розподілу та використання фінансових ресурсів підприємств, установ і організацій державної 
форми власності. Дисципліна «Фінанси державних установ і організацій» передбачає 
послідовне і систематичне вивчення основних питань, знання котрих необхідне для 
професійної підготовки бакалаврів. 

 
2.2. Завдання вивчення дисципліни 
Основними завданнями вивчення дисципліни є: 
• засвоїти теоретичні основи сутності та функціонального призначення фінансів 

державних установ і організацій; 
• розуміти економічний зміст фінансових ресурсів державних установ і 

організацій, знати методи та джерела їх формування; 
• засвоїти основи організації фінансових відносин між організаціями та їх 

засновниками, державою іншими суб’єктами господарювання; 



 
 

• набути навичок практичної фінансової роботи за такими напрямками: фінансове 
планування, поточна і оперативна фінансова робота, контроль за діяльністю організацій. 

 
2.3. У результаті вивчення дисципліни студенти повинні: 
• володіти знаннями щодо сутності бюджетних установ в Україні, вивчення 

порядку заснування та організації діяльності бюджетних установ; 
• засвоїти зміст та основні напрямки організації фінансів на підприємствах, 

установах, організаціях державної форми власності; 
• мати ґрунтовні знання щодо особливостей здійснення фінансово-господарської 

діяльності державними установами й організаціями; 
• використовувати на практиці основи та методику планування фінансових 

ресурсів діяльності державних установ і організацій; 
• володіти знаннями щодо проведення основних операцій та послуг, а також 

методик формування ресурсів бюджетних організацій, аналізу їх прибутковості та фінансової 
стійкості. 

 
3. Програма дисципліни «Фінанси державних установ і організацій» 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади фінансів державних установ і 
організацій 

 
Тема 1. Сутність та особливості організації фінансів бюджетних установ і організацій 

Сутність бюджетної організації як специфічного суб’єкта господарювання та його роль 
у розвитку економіки; основні види, функції та принципи функціонування бюджетних 
установ; правові основи створення та діяльності бюджетних установ в Україні; порядок їх 
державної реєстрації та ліцензування; особливості реалізації фінансового механізму 
бюджетних установ; формування  доходів та видатків бюджетних установ; порядок 
планування кошторису бюджетних установ. 

 
Тема 2. Основи бюджетного фінансування 

Інституційна трансформація моделі фінансового забезпечення поточної діяльності 
бюджетних установ. 

Суть бюджетного фінансування, його принципи, форми і методи. Особливості 
бюджетного фінансування в сучасних умовах. 

Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ. 
 

Тема 3. Фінансові ресурси бюджетної установи 
Сутність та функції власного капіталу бюджетних установ; фонди у необоротних 

активах, фонди у малоцінних та швидкозношуваних предметах, результат виконання 
кошторисів та результат переоцінок окремих активів; економічний зміст та завдання 
розрахунків у бюджетних установах; порядок організації розрахунків за платежами і 
податками до бюджету; розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами; організація 
готівкових та безготівкових розрахунків, особливості організації розрахунків за попередньою 
оплатою та в порядку планових платежів тощо.  
 

Тема 4. Кошторис бюджетної установи 
Поняття кошторису бюджетної установи і організації. Проблема кошторисного 

фінансування бюджетних установ. 
Аналіз кошторисного фінансування бюджетних установ, що передбачає уточнення 

сутності бюджетного фінансування. З’ясування дефініції категорії «кошторисне 
фінансування» як форми бюджетного фінансування. Особливості здійснення кошторисного 
фінансування бюджетних установ на сучасному етапі. 

 
 



 
 

Тема 5. Фінансове планування діяльності бюджетної установи 
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. 

Планування витрат на заклади освіти та охорони здоров’я, установи культури та 
органи місцевого самоврядування, фінансового забезпечення соціальних гарантій. 
 
Змістовий модуль 2. Специфіка організації діяльності бюджетних установ і організацій 

 
Тема 6. Майно бюджетної установи 

Загальна характеристика 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; склад та структуру 
необоротних та оборотних  активів бюджетних організацій; грошові кошти в касі установи; 
порядок відкриття рахунків в відділеннях держказначейства; кошти на рахунках в 
держказначействі та установах банків, депозитні кошти бюджетних установ. 

 
Тема 7. Звітність бюджетних установ 

Сутність 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; порядок складання і 
подання відповідним органам податкової та соціальної звітності; пояснювальна записка; 
форми фінансової звітності; розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів; 
основні нормативні акти, що визначають порядок складання звітності бюджетних установ. 

 
Тема 8. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

Сутність та необхідність фінансового аналізу бюджетних установ; зміст, задачі та 
джерела аналізу діяльності бюджетних установ; методичні прийоми фінансового аналізу в 
системі контролю, розподілу й використання бюджетних коштів; організаційноінформаційна 
модель аналізу розподілу і використання бюджетних ресурсів; об’єкти і суб’єкти аналізу; 
система економічних показників фінансового аналізу; інформаційне забезпечення аналізу; 
методичні прийоми обробки первинної (вхідної) інформації; узагальнення й реалізація 
результатів аналізу. 

 
Тема 9. Організація фінансового контролю бюджетних установ 

Державний фінансовий контроль – сутність, види та порядок проведення; основні 
методи державного фінансового контролю: камеральна перевірка, моніторинг, обстеження; 
сутність та основні завдання аудиту фінансово-господарської діяльності; особливості 
проведення аудиту фінансово-господарської діяльності бюджетних установ; етапи проведення 
аудиту; інспектування сутність та основні завдання; методи інспектування, ревізія; 
особливості проведення перевірки державних закупівель, механізм організації внутрішнього 
контролю бюджетних організацій. 

 
Тема 10. Особливості фінансової діяльності бюджетних установ різних сфер 

Бюджетні установи сфери освіти сутність та класифікація; порядок створення, 
реорганізації та ліквідації закладів освіти; структура освіти України; заклади дошкільної 
освіти; заклади загальної середньої освіти; заклади позашкільної освіти; заклади професійно-
технічної освіти; заклади вищої освіти; заклади післядипломної освіти; фінансово-
господарська діяльність установ сфери освіти; платні послуги в системі вищої освіти; видатки 
установ сфери освіти, їх класифікація та особливості планування; система зарплати вчителів; 
фонд зарплати вчителів; педагогічна ставка; фонд заробітної плати вищих закладів освіти. 

 



 
 
Заклади охорони здоров'я, сутність,  класифікація та особливості функціонування; 

фінансово-господарська діяльність закладів охорони здоров’я; джерела формування коштів 
закладів охорони здоров’я; перелік й особливості надання платних послуг; сутність видатків 
бюджетної установи; економічна класифікація видатків на охорону здоров'я; планування 
видатків на охорону здоров’я;  особливості нарахування заробітної плати медичних 
працівників; капітальні видатки установ охорони здоров'я. 

Фінансування закладів культури і мистецтва, склад видатків. Класифікація закладів 
культури і мистецтва, фінансування заходів з фізичної культури і спорту; фінансова підтримка 
громадських організацій; видатки на науково-дослідну діяльність; видатки на державне 
управління та судову владу. 
 
 

4. Структура залікового кредиту з дисципліни «Фінанси державних установ і 
організацій» 

денна форма навчання 
 

Тема 
Кількість годин 

Лекції Практ. 
заняття 

Індивід. 
робота 

Треніг, 
КПІЗ 

Самост. 
робота 

Контр. 
заходи 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади фінансів державних установ і 
організацій 

 
Тема 1. Сутність та особливості 
організації фінансів бюджетних 
установ і організацій 

2 1 - 

 
 
 
3 
 

9 
Тести, 
питан. 

Тема 2. Основи бюджетного 
фінансування 2 1 - 10 Тести, 

задачі 
Тема 3. Фінансові ресурси 
бюджетної установи 2 1 1 10 Питан., 

тести 
Тема 4. Кошторис бюджетної 
установи 2 1 - 10 Тести, 

задачі 
Тема 5. Фінансове планування 
діяльності бюджетної установи 4 2  10 Питан., 

тести 
Змістовий модуль 2. Специфіка організації діяльності бюджетних установ і організацій 

 
Тема 6. Майно бюджетної 
установи 2 1 - 

 
 
 
 
3 

10 Питан., 
тести 

Тема 7. Звітність бюджетних 
установ 2 1 - 10 Питан., 

тести 
Тема 8. Аналіз фінансово-
господарської діяльності 
бюджетних установ 

4 2 1 10 
Питан., 
задачі, 
тести 

Тема 9. Організація фінансового 
контролю бюджетних установ 4 2 - 10 Питан., 

тести 
Тема 10. Особливості фінансової 
діяльності бюджетних установ 
різних сфер 

4 2 1 10 
Питан., 
задачі 

Разом 28 14 3 6 99  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

5. ТЕМАТИКА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Змістовий модуль 1. Теоретико-організаційні засади фінансів державних установ і 
організацій 

 
 

Практичне заняття №1 
Тема 1. Сутність та особливості організації фінансів бюджетних установ і організацій 

Питання для обговорення: 
1. Сутність бюджетних установ і правові засади їхнього створення. 
2. Господарська діяльність бюджетних установ. 
3. Види та класифікація бюджетних установ. 
4. Фінанси бюджетних установ. 

 
Тема 2. Основи бюджетного фінансування 

Питання для обговорення: 
1. Сутність бюджетного фінансування. 
2. Принципи бюджетного фінансування. 
3. Форми бюджетного фінансування. 
4. Методи бюджетного фінансування.  

 
 

Практичне заняття №2 
Тема 3. Фінансові ресурси бюджетної установи 

Питання для обговорення: 
1. Поняття та принципи формування фінансових ресурсів бюджетної установи. 
2. Види та класифікація фінансових ресурсів бюджетної установи. 
3. Доходи бюджетної установи: сутність і види. 
4. Видатки бюджетної установи, їхня характеристика.  

 
Тема 4. Кошторис бюджетної установи 

Питання для обговорення: 
1. Поняття кошторису бюджетної установи, їхні види. 
2. Структура кошторису бюджетної установи. 
3. Порядок складання кошторису бюджетної установи. 
4. Порядок розгляду й затвердження кошторису. 
5. Вимоги до виконання кошторису. 

 
 

Практичне заняття №3 
Тема 5. Фінансове планування діяльності бюджетної установи 

Питання для обговорення: 
1. Організаційні основи фінансового планування діяльності бюджетної установи. 
2. Методи фінансового планування. 
3. Основні показники, що визначають обсяг бюджетних асигнувань. 
4. Нормативи витрат і фінансові норми.  
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Змістовий модуль 2. Специфіка організації діяльності бюджетних установ і організацій 

 
Практичне заняття №4 

Тема 6. Майно бюджетної установи 
Питання для обговорення: 

1. Сутність і види майна бюджетної установи. 
2. Види активів бюджетної установи та їхня характеристика. 
3. Пасиви бюджетної установи: сутність, склад і види. 

 
Тема 7. Звітність бюджетних установ 

Питання для обговорення: 
1. Поняття та класифікація звітності бюджетних установ. 
2. Фінансова звітність установи. 
3. Бюджетна звітність установи. 
 
 

Практичне заняття №5 
Тема 8. Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних установ 

Питання для обговорення: 
1. Сутність та особливості аналізу фінансово-господарської діяльності бюджетних 

установ. 
2. Методи та етапи аналізу діяльності бюджетної установи. 
3. Аналіз фінансової діяльності та фінансового стану бюджетної установ.  
 
 

Практичне заняття №6 
Тема 9. Організація фінансового контролю бюджетних установ 

Питання для обговорення: 
1. Сутність, мета та завдання державного фінансового контролю. 
2. Види і форми здійснення державного фінансового контролю. 
3. Предмет і метод державного фінансового контролю. 
4. Принципи організації та здійснення державного фінансового контролю.  
 
 

Практичне заняття №7 
Тема 10. Особливості фінансової діяльності бюджетних установ різних сфер  

Питання для обговорення: 
1. Особливості фінансової діяльності бюджетних установ сфери освіти. 
2. Особливості фінансової діяльності бюджетних установ сфери охорони здоров’я. 
3. Особливості фінансової діяльності інших бюджетних установ.  

 
6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Індивідуальне завдання з дисципліни «Фінанси державних установ і організацій» 
виконується самостійно кожним студентом. Індивідуальна робота охоплює основні теми 
дисципліни і полягає у проведенні економічних і фінансових розрахунків та обґрунтуванні отриманих 
результатів, вона представляє собою набір завдань, основною метою яких є виявлення знань 
студентів щодо організації фінансових відносин установ та організацій, а також навичок 
практичної роботи з розрахунку грошових надходжень, аналізу фінансового стану установ та 
організацій та ін. КПІЗ оформлюється у відповідності зі встановленими вимогами і оцінюється за 100-
бальною шкалою. Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з фінансів 
установ та організацій. 



 
 
 

7. Самостійна робота  
 

№  
з/п 

 
Тематика К-сть  год. 

 

1. 
Тема 1: Сутність та особливості організації фінансів бюджетних 
установ і організацій 9 

2. Тема 2: Основи бюджетного фінансування 10 
3. Тема 3: Фінансові ресурси бюджетної установи 10 
4. Тема 4: Кошторис бюджетної установи 10 
5. Тема 5: Фінансове планування діяльності бюджетної установи 10 
6. Тема 6: Майно бюджетної установи 10 
7. Тема 7: Звітність бюджетних установ 10 

8. Тема 8: Аналіз фінансово-господарської діяльності бюджетних 
установ 10 

9. Тема 9: Організація фінансового контролю бюджетних установ 10 

10. Тема 10. Особливості фінансової діяльності бюджетних установ 
різних сфер 10 

Разом: 99 
 

8. Організація і проведення тренінгу  
 

Тематика тренінгу 
1. Проаналізувати систему фінансового менеджменту державних установ та організацій 

(обирається студентами самостійно) використовуючи статистичний матеріал за останні 
3 роки. 

2. Відзначити основні проблеми діяльності державних установ та організацій в Україні на 
напрями їх вирішення у порівнянні із західною практикою. 

Порядок проведення тренінгу 
1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення студентів з темою тренінгового 

заняття. 
2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у колективі студентів, 

визначенні правил проведення тренінгового заняття. Можлива наявність роздаткового 
матеріалу у вигляді таблиць, бланків документів. 

3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у групах студентів у 
кількості 3-5 осіб з певних проблемних питань теми тренінгового заняття. 

4. Підведення підсумків. Обговорюються результати виконаних завдань у групах. 
Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття. 
 

9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Фінанси державних установ і організацій» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 
навчання: 

• поточне тестування та вибіркове опитування; 
• підсумкове тестування за кожним змістовим модулем; 
• презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 
• ректорська контрольна робота; 
• оцінювання результатів КПІЗ; 
• студентські презентації та виступи на наукових заходах; 
• залік. 



 
 
 

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 он-лайн формі за погодженням із керівником курсу 
та дозволу дирекції факультету. 

 
 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 
Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Фінанси державних установ 

і організацій ізацій» визначається як середньозважена величина, в залежності від питомої ваги 
кожної складової залікового кредиту: 

 

 
 
 
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 Е (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 
 

 
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 



 
 
 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 
передбачає дисципліна 

 
№ з/п Найменування Номер теми 

1. Технічне забезпечення: мультимедійний проєктор, ноутбук, 
проєкційний екран. 

1-10 

2. 

Базове програмне забезпечення: ОС Windows.  
Стандартне програмне забезпечення базових інформаційних 
технологій: MS Office (Word, Excel, PowerPoint, Microsoft 
Visio). 
Телекомунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, 
Google Chrome,Viber тощо).  

1-10 

3. Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 
дистанційного навчання (за необхідності). 

1-10 

4. Комунікаційне програмне забезпечення Zoom для проведення 
занять в режимі on-line (за необхідності). 

1-10 
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