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«Бюджетування діяльності підприємств» 

Рівень BO перший (бакалаврський) рівень 

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної програми 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / 

Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність 2 (4 семестр), 5 кредитів ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з них 

лекції/практичні) 

Денна: 150 год.: лек. 26 год.; практ. – 28 год. 

Заочна: 150: лек. 6 год.; практ. – 8 год. 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує 

викладання 
фінансів 

Автор дисципліни 

Доктор економічних наук; 

доцент кафедри фінансів 

Тоцька Олеся Леонтіївна 

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

Базовими є знання з економіка підприємства та 

фінансів підприємств. 

Що буде вивчатися 

Теоретичні основи бюджетування й особливості 

організації бюджетного процесу на підприємствах. 

Зміст курсу: 

1. Сутність і значення фінансового планування та 

прогнозування у фінансовому управлінні 

підприємств. 

2. Теоретичні й організаційні основи бюджетування 

в системі фінансово-економічної безпеки 

підприємства. 

3. Загальна характеристика бюджетного методу 

управління підприємством. 

4. Сутність і значення операційного бюджетування 

в системі управління фінансово-економічною 

безпекою. 

5. Технологія складання фінансового бюджету 

підприємства. 

6. Аналіз та оцінка виконання бюджетів у системі 

управління фінансово-економічною безпекою. 

7. Оцінка ризиків при складанні бюджетів у системі 

управління фінансово-економічною безпекою на 

підприємстві. 



8. Управлінські рішення при бюджетуванні в 

системі управління фінансово-економічною 

безпекою. 

9. Бюджетна піраміда. Структуризація підприємства 

для цілей бюджетування. 

10. Організація бюджетного процесу на 

підприємствах. 

11. Автоматизація процесу бюджетування на 

підприємстві. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна забезпечить набуття компетентностей 

щодо формування річних прогнозних бюджетів 

підприємства різних видів. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

ПР04. Знати механізм функціонування державних 

фінансів, у т.ч. бюджетної та податкової систем, 

фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 

домогосподарств, фінансових ринків, банківської 

системи та страхування.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, 

фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 

домогосподарств, фінансові ринки, банківська 

система та страхування). 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для 

розв’язання практичних завдань та змістовно 

інтерпретувати отримані результати. 

Як можна користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями (компетентності) 

ЗК05. Навички використання інформаційних та 

комунікаційних технологій. 

ЗК08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел 

СК03. Здатність до діагностики стану фінансових 

систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна 

та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, 

фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 

Інформаційне 

забезпечення та/або web-

покликання 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Бюджетування 

діяльності суб’єктів господарювання» спеціальності 

8.1801014 «Управління фінансово-економічною 

безпекою» для студентів денної форми навчання / 

Ж. С. Шило. Рівне: НУВГП, 2014. 61 с. URL: 

http://ep3.nuwm.edu.ua/623/1/06-03-102.pdf. 

2. Основи бюджетування: навч.-метод. посіб. для 

сам. вивч. дисципл. / за заг. ред. Л. П. Батенко. Київ: 



КНЕУ, 2010. 208 с. URL: https://kneu.edu.ua. 

3. Слав’юк Р. А., Тоцька О. Л. Формування у 

студентів економічного профілю компетентностей 

щодо бюджетування діяльності підприємств. 

Реформа освіти в Україні. Інформаційно-

аналітичне забезпечення: зб. тез доповідей 

ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (наук. електрон. 

вид.), 28 жовт. 2021 р. Київ: ДНУ «Інститут 

освітньої аналітики», 2021. С. 241–243. URL: 

https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/19981. 

4. Тоцька О. Особливості формування бюджету 

компанії за допомогою шаблону Microsoft Office. 

Socially competent management of corporations in a 

behavioral conditions economics: сollection of 

scientific papers / resp. ed. Konstantin Pavlov, Elena 

Pavlova, Ludmila Shostak, Tatiana Bukoros, Josef 

Zyatko. Chapter I. Podhájska: European institute of 

further education, 2021. P. 190–191. 

5. Cagan M. Budgeting 101: From Getting Out of 

Debt and Tracking Expenses to Setting Financial Goals 

and Building Your Savings, Your Essential Guide to 

Budgeting. Holbrook: Adams Media Corp., 2019. 

256 p. 

6. Clawson S. Enterprise Budgeting. URL: 

https://kerrcenter.com/wp-

content/uploads/2014/06/enterprise_budgeting.pdf. 

7. Wyatt N. The Financial Times Essential Guide to 

Budgeting and Forecasting: How to Deliver Accurate 

Numbers. Harlow: Pearson Education Ltd, 2012. 208 p. 

8. Законодавство України: вебсайт. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua. 

9. Інституційний репозитарій Волинського 

національного університету імені Лесі Українки: 

вебсайт. URL: https://evnuir.vnu.edu.ua/. 

10. Національна бібліотека України імені 

В. І. Вернадського: вебсайт. URL: http://www.irbis-

nbuv.gov.ua. 

Здійснити вибір «ПС-Журнал успішності-Web» 

 

http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

