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СИЛАБУС 
 

 
Базова інформація про дисципліну 

Шифр, назва дисципліни  DP005 

Бюджетування на підприємстві 

Business Budgeting 

Рівень вищої освіти / фахової 

передвищої освіти 

Перший (бакалаврський) 

 

Галузь знань  05 Соціальні та поведінкові науки 

Спеціальність  051 Економіка 

Освітня програма  Економіка 

Семестр  7 семестр (11 кл), 3 семестр (за ОКР МС) 

Курс  4 курс (11 кл), 2 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Навчальна дисципліна спрямована на формування цілісної 

системи теоретичних знань з основ бюджетування та фінансового 

планування, що допомагає розуміти і вміти пояснювати базові 

концепції та принципи бюджетування, використовувати 

інструментарій бюджетування для прийняття управлінських 

рішень, застосовувати набуті теоретичні знання з дисципліни для 

розв’язання завдань у сфері управління фінансами та грошовими 

потоками, організації проведення аналізу їх виконання, сприяння 

формуванню вмінь і навиків самостійного дослідження 

економічних проблем. 

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=120 

Мова викладання  українська 

Лектор курсу  канд. екон. наук, доцент Кузнецова Наталія Богданівна 

канали комунікації:  

СДН «Moodle»:  повідомлення в чаті 

E-mail: analityk.n@ukr.net 

Messenger: https://www.facebook.com/kuznetsova.n/ 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма  Економіка: http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_e.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

Здатність застосовувати знання у практичній діяльності. 

Здатність спілкуватися державною мовою, як усно, так і письмово. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

Здатність бути критичним та самокритичним. 



Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

Здатність використовувати сучасні джерела 

економічної, соціальної, управлінської, облікової 

інформації для складання службових документів та 

аналітичних звітів. 

Здатність обґрунтовувати економічні рішення на основі розуміння 

закономірностей економічних систем і процесів та із 

застосуванням сучасного методичного інструментарію. 

Здатність самостійно виявляти проблеми економічного характеру 

при аналізі конкретних ситуацій, пропонувати способи їх 

вирішення. 

Здатність проводити економічний аналіз функціонування та 

розвитку суб’єктів господарювання, оцінку їх 

конкурентоспроможності. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Застосовувати аналітичний та методичний інструментарій для 

обґрунтування пропозицій та прийняття управлінських рішень 

різними економічними агентами (індивідуумами, 

домогосподарствами, підприємствами та органами державної 

влади) 

Застосовувати інструментарій бюджетування для вирішення 

економічних задач 

Демонструвати базові навички креативного та критичного 

мислення у дослідженнях та професійному спілкуванні 

Показувати навички самостійної роботи, демонструвати критичне, 

креативне, самокритичне мислення 

Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним. 

Опис дисципліни 

Структура навантаження на 

студента 

Загальна кількість годин – 120 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 14 

Кількість практичних занять – 16 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 90 

Форма підсумкового контролю – залік 

Методи навчання  Вербальний метод;  пояснювально-демонстраційний метод; метод 

проблемного викладання; репродуктивний метод; робота з 

навчально-методичною літературою (конспектування, тезування, 

анотування тощо); метод візуалізації (презентація, метод 

ілюстрації). 

Зміст дисципліни 

Тема 1. Загальні принципи 

фінансового планування на 

підприємстві 

Сутність, значення та завдання фінансового планування на 

підприємстві. Методи фінансового планування. Етапи фінансового 

планування. Довгострокове та короткострокове фінансове 

планування. Оперативне фінансове планування на підприємстві. 

Умови ефективного фінансового планування. Основні 

технологічні принципи фінансового планування. Організація 

ефективної системи фінансового планування на підприємстві. 

Тема 2. Система бюджетування на 

підприємстві 

Поняття і значення бюджету. Класифікація бюджетів. Сутність 

процесу бюджетування, його функції, особливості та процедура  

розробки бюджетів. Підготовчий етап процесу бюджетування, 

послідовність його проведення. Платіжний календар та 

особливості його розробки. Чинники, що враховуються в процесі 



бюджетування.  

Тема 3. Система управління 

підприємством на принципах 

бюджетування 

Бюджетування як інструмент управління розвитком підприємства. 

Вигоди та очікувані результати від впровадження бюджетування. 

Бюджетування як управлінська технологія, її складові. 

Архітектура бюджетної системи на підприємстві. Роль системи 

управлінського обліку і звітності в бюджетуванні. 

Тема 4. Цілі, принципи та 

методологія складання бюджетів 

Цілі підприємства, їх зв'язок з бюджетуванням. Принципи та 

завдання бюджетування. Методологія складання бюджетів на 

підприємстві. Взаємозв'язок бюджетування з головними 

фінансовими цілями підприємства. Цілі і завдання, які покликані 

вирішити бюджетування на підприємстві. Методичні підходи до 

побудови системи бюджетування. 

Тема 5. Моделі бюджетування Фінансова модель бюджетування. Фактори, що обмежують і 

впливають на розвиток бізнесу. Індивідуальна та універсальна 

бюджетна модель. Бюджетування окремих галузей господарської 

діяльності. Бюджетування фінансових потоків. Фактори, що 

визначають бюджетну структуру підприємства. Бюджетування 

комерційної діяльності. Бюджетування товарно-матеріальних 

потоків (управління рентабельністю). 

Тема 6. Облікова політика 

підприємства як основа 

формування бюджету 

Сутність та значення облікової політики підприємства, її 

призначення та основні елементи. Принципи побудови ефективної 

облікової політики для цілей бюджетування. План рахунків та 

нормативи у системі бюджетування. Методи калькулювання 

собівартості продукції, їх характеристика. Система розподілу 

накладних витрат на виробничому підприємстві. Методи 

розподілу накладних витрат за продукцією та за структурними 

підрозділами. 

Тема 7. Основні організаційні 

етапи постановки та 

впровадження бюджетування 

Технологія побудови фінансової структури підприємства. Порядок 

розроблення та затвердження бюджетного регламенту. Організація 

управління бюджетами на підприємстві. Графік документообігу та 

послідовність його розробки. Процедура складання, узгодження та 

затвердження бюджетів. 

Тема 8. Побудова операційних 

бюджетів: бюджету продаж, 

бюджету доходів, бюджету 

виробництва, бюджету витрат 

Операційні бюджети: характеристика, призначення, види. Порядок 

формування операційних бюджетів підприємства. Цінова стратегія 

підприємства при формуванні бюджету. Планування збутової 

діяльності підприємства. Запаси сировини та матеріалів.  

Виробничі планові потужності підприємства. Нормування витрат 

у бюджетуванні. 

Тема 9. Побудова основних 

бюджетів: бюджету доходів і 

витрат, бюджету руху грошових 

коштів, прогнозного балансу 

Характеристика основних бюджетів, їх призначення. Технологія 

розробки основних бюджетів. Причини зміни прибутків та їх 

значення у бюджетуванні. Особливості формування комерційних 

та інших операційних витрат при формуванні бюджету доходів та 

витрат. Проблеми, які виникають при плануванні грошових 

надходжень. Основні заходи з усунення дефіциту бюджету руху 

грошових коштів на підприємстві. Аналіз балансу та його вплив на 

формування прогнозного балансу. 

Тема 10. Контроль виконання 

бюджету. Мотивація та 

Методи контролю виконання бюджету, його елементи та основні 

принципи. Три підходи до реалізації системи контролю бюджету. 



стимулювання у процесі 

бюджетування. 

Мотивація та стимулювання у процесі бюджетування. Етапи 

проведення контролю виконання бюджету на підприємстві. Аналіз 

відхилень при виконанні бюджету та управління ними. 

Відповідальність за виконання бюджетів. 

Політика дисципліни 

Політика відвідування Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність виконання 

самостійної роботи.  За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-лайн формі 

за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної доброчесності 

(плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, 

обман, хабарництво) передбачено повторне проходження 

оцінювання. 

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, семінарських та 

інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 100 балів; мінімальна 

сума, що дозволяє студенту отримати атестацію з предмету – 60 балів); підсумковий/ семестровий 

контроль, проводиться у формі заліку, відповідно до графіку навчального процесу.  

Підсумкова оцінка за умови заліку виставляється як загальна сума балів, набраних за результатами 

поточного контролю.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  

Усні виступи на семінарських  заняттях (3 вист.) 15 

Експрес-контрольні (5 експр/контр.) 15 

Захист практичної роботи (письмово) (4 зах.) 20 

Модульні контрольні роботи (2 МКР) 20 

Презентація (реферату / наукової статті) (1 през.) 10 

Захист розрахункової роботи (1 розрах.роб.) 20 

Разом 100 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-7 
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Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнiвміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог дiяльностi в 

стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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