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ВСТУП 

Програма вибіркової навчальної дисципліни «Аналіз діяльності суб'єктів 
державного сектору» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки бакалавра спеціальності «Облік і оподаткування». 

Навчальна дисципліна «Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору» 
відноситься до дисциплін, вивчення яких забезпечує майбутніх фахівців методикою та 
практичними навичками оцінки результатів діяльності суб'єктів державного сектору та 

рівня виконання ними кошторисів бюджетних установ. Оволодіння знаннями з даної 
дисципліни озброює спеціалістів вміннями розробляти та приймати оптимальні 
управлінські рішення щодо діяльності суб'єктів державного сектору. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наявність систематичних та 
ґрунтовних знань із суміжних навчальних дисциплін – «Мікроекономіка», 
«Макроекономіка», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік (загальна 

теорія)», «Облік і звітність суб'єктів державного сектору», «Облік і звітність в 
оподаткуванні», а також цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної 
літератури, активної роботи на лекціях, практичних заняттях, самостійної роботи та 
виконання поставлених завдань.  

Після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 
- визначати сутність об’єктів аналізу та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності 
- володіти методичним інструментарієм аналізу господарської діяльності 
- розуміти особливості практики здійснення аналізу. 
 

Анотація 

Дисципліна «Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору» є базовою для 
подальшого розуміння та засвоєння матеріалу наступних обов’язкових дисциплін 

підготовки бакалаврів, таких як «Державний фінансовий контроль», «Облік за видами 
економічної діяльності», «Аналіз господарської діяльності». 

Вивчення даної дисципліни передбачає набуття та закріплення практичних 
навичок щодо оцінки результатів діяльності суб'єктів державного сектору та рівня 
виконання ними кошторисів бюджетних установ. Кожний працівник фінансово-

економічної служби суб'єкту державного сектору повинен вміти не лише вірно 
інтерпретувати інформацію про діяльність установи, а й кваліфіковано вирішувати 
фінансові проблеми, приймаючи коректні фінансові рішення. Вивчення дисципліни 
«Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору» дозволить опанувати  методи  і  
методику оцінки фінансового стану та виконання кошторисів суб'єктів державного 
сектору; набути практичних  навичок  кількісного  вимірювання  взаємозв’язків між 
економічними показниками суб'єктів державного сектору; здобути знання про 
застосування економічних  моделей  для  вивчення  та  узагальнення результатів 
діяльності суб'єктів державного сектору; набути  навичок  узагальнення  результатів  
аналізу  та  розробки  відповідних управлінських рішень. 

Ключові слова: діяльність суб'єктів державного сектору, аналіз виконання 
кошторису суб'єктів державного сектору, аналіз фінансового стану, аналіз кадрового 
забезпечення, аналіз організаційно-технічного розвитку, аналіз використання 
матеріальних ресурсів. 
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Abstract 

The discipline Analysis of the Activities of Public Sector Entities is the basis for 

further understanding and acquisition knowledge of the following required course of 
bachelor's training, such as State Financial Control, Accounting by Type of Economic 

Activity, Analysis of Economic Activity. 

This discipline provides for the acquisition and consolidation of practical skills to 

assess the performance of public sector entities and the level of implementation of budget 

estimates by them. Each employee of the financial and economic service of a public sector 

entity should be able not only to interpret information about the activities of the institution, 
but also to solve financial problems by making correct financial decisions. Studying the 

discipline Analysis of the Activities of Public Sector Entities will allow to master methods 

and techniques of assessment of financial condition and budget performance analysis of 

public sector entities; to acquire practical skills of quantitative measurement of the 

relationship between economic indicators of public sector entities; to gain knowledge about 

the use of economic models to study and generalize the results of the activities of public 
sector entities; to acquire skills of generalizing the results of analysis and development of 

appropriate management programs. 

Key words: the activities of public sector entities, budget performance analysis of 

public sector entities, analysis of the financial condition, analysis of staffing, analysis of 

organizational and technical development, analysis of the use of material resources. 

 
 



1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 
показників  

Галузь знань, спеціальність, 
спеціалізація, рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість 
кредитів 

– 4 

Галузь знань:  

07 Управління та 
адміністрування  

Нормативна  

(за вибором) 

Модулів – 1 
Рік підготовки: 

Спеціальність: 

071 – Облік і оподаткування 

4-й 5-й 

Змістових  
модулів – 2 

Семестр 

8-й 9-й 

Лекції 
22 год. 2 год. 

Практичні 

Загальна 
кількість годин 

– 120  

Рівень вищої освіти: 

перший (бакалаврський) 

20 год. 8 год. 
Самостійна робота 

78 год. 110 год. 
Форма контролю: іспит 

 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних занять до самостійної роботи 
студентів становить: 

 для денної форми навчання – 35% та 65%; 

 для заочної форми навчання – 8% та 92%; 

 

 

2. Мета та завдання  навчальної  дисципліни 

 

Метою дисципліни "Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору" є 
оволодіння теорією і методикою оцінки фінансового стану, виконання кошторисів 
суб'єктів державного сектору; оволодіння навичками організації та проведення 
аналізу діяльності суб'єктів державного сектору; а також обґрунтування 
управлінських рішень щодо підвищення ефективності використання бюджетних 
коштів.  

 

Завдання дисципліни: 

– вивчення теоретичних засад аналізу суб’єктів державного сектору; 

– допомогти здобувачам вищої освіти опанувати методи та методику аналізу 
діяльності суб'єктів державного сектору; 

– набуття здобувачами вищої освіти практичних навичок кількісного 
вимірювання взаємозв’язків між економічними показниками суб'єктів 
державного сектору; 
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– здобути знання про застосування економічних моделей для вивчення та 
узагальнення результатів діяльності суб'єктів державного сектору; 

– набуття здобувачами вищої освіти навичок узагальнення результатів 
аналізу та розробки відповідних управлінських рішень.  

Студенти повинні активно працювати, творчо мислити, проявляти 
самостійність, вміти об'єктивно дати оцінку реальному фінансовому стану 
досліджуваного суб'єкту державного сектору на підставі наявного у нього 
інформаційного забезпечення. 

У результаті вивчення дисципліни "Аналіз діяльності суб'єктів державного 
сектору" студент повинен знати: 

– теорію і методику аналізу діяльності суб'єктів державного сектору; 

– техніку й методику проведення аналізу фінансового стану та кошторисів 

суб'єктів державного сектору; 

– методику виявлення можливостей підвищення ефективності використання 
бюджетних і позабюджетних коштів; 

– способи використання результатів аналізу в обґрунтуванні управлінських 
рішень, виявленні резервів поліпшення діяльності й розробці стратегії 
розвитку для суб'єкту державного сектору. 

Здобувачі вищої освіти повинні бути здатними: 

– визначати сутність об’єктів аналізу та розуміти їх роль і місце в 
господарській діяльності; 

– володіти методичним інструментарієм аналізу господарської діяльності; 
– розуміти особливості практики здійснення аналізу. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 

Модуль 1.  
Змістовий модуль 1. 

Аналіз бюджетної звітності суб'єктів державного сектору 

 

Тема 1. Теоретичні засади аналізу діяльності суб'єктів державного сектору. 

Сутність і роль економічного аналізу в управлінні суб’єктами державного 
сектору. Особливості господарської діяльності суб'єктів державного сектору. 

Предмет, мета і завдання економічного аналізу. Види та напрями економічного 
аналізу для суб'єктів державного сектору. Інформаційне забезпечення економічного 
аналізу для суб'єктів державного сектору. Організація проведення аналізу 
господарської діяльності. 

 

Тема 2. Аналіз кошторису суб'єктів державного сектору. 

Зміст, завдання та джерела інформації. Класифікація  видатків  бюджетних  
установ. Функціональна класифікація видатків. Відомча класифікація видатків. 
Економічна класифікація  видатків. Оцінка ефективності бюджетних програм. 
Аналіз складу та структури видатків суб'єктів державного сектору. Основні  види  
касових  та  фактичних видатків. Аналіз співвідношення касових та фактичних 
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видатків. Аналіз поточних і капітальних видатків. Аналіз  дотримання  цільового 
призначення використання коштів. 

Завдання  аналізу  виконання  кошторису спеціальних  коштів,  напрями  
аналізу  коштів  спеціального  фонду  бюджетних  установ.  Аналіз виконання 
кошторису в цілому  за надходженням  та витрачанням коштів  спеціального фонду  

за рік,  квартал.  Аналіз  структури  коштів  спеціального  фонду.  Аналіз  
використання  коштів спеціального  фонду  за  рік,  квартал,  місяць.  Аналіз  впливу  
факторів  за  кожним  видом  коштів спеціального фонду щодо обсягів надходження 
та цільового використання.  

 

Тема 3. Аналіз ефективності та результативності діяльності суб'єктів 
державного сектору. 

Порядок визначення результативних показників. Джерела інформації для 
визначення результативних показників. Аналіз показників затрат, показників 

продукту, показників ефективності та показників якості. Особливості аналізу 
обсягів наданих послуг на виконання бюджетної програми (підпрограми), витрат 

ресурсів на одиницю показника продукту (економність); відношення максимальної 
кількості наданих послуг до визначеного обсягу фінансових ресурсів 
(продуктивність); досягнення визначеного результату (результативність). 

 

 

Змістовий модуль 2. 
Аналіз фінансової звітності суб'єктів державного сектору. 

 

Тема 4. Аналіз фінансового стану суб'єктів державного сектору. 
Зміст і завдання аналізу фінансової звітності. Аналіз фінансування суб'єктів 

державного сектору. Аналіз нефінансових активів. Аналіз фінансових активів. 
Аналіз власного капіталу та фінансового результату. Аналіз зобов’язань. Аналіз 
забезпечень, доходів і витрат майбутніх періодів. Аналіз дебіторської і 
кредиторської заборгованості бюджетної установи.  

Сутність понять платоспроможність і ліквідність. Поняття ліквідності балансу 
суб'єктів державного сектору. Аналіз ліквідності балансу. Класифікація активів за 
ступенем ліквідності. Класифікація пасивів за терміновістю погашення зобов’язань. 
Умови абсолютно ліквідного балансу суб'єктів державного сектору. Факторний 
аналіз. Системний аналіз. 

 

Тема 5. Аналіз фінансових результатів суб'єктів державного сектору. 
Аналіз структури і динаміки фінансових результатів діяльності суб'єктів 

державного сектору. Структурно-динамічний аналіз доходів від обмінних та 
необмінних операцій. Аналіз структури і динаміки витрат від обмінних та 
необмінних операцій. Аналіз елементів витрат суб'єктів державного сектору за 
обмінними операціями.  

Аналіз співвідношення доходів і витрат від обмінних та необмінних операцій. 
Аналіз оборотності фінансових і нефінансових активів. Аналіз показників зростання 
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дебіторської і кредиторської заборгованості. Аналіз доходності активів. Факторний 
аналіз. Системний аналіз. 

 

Тема 6. Аналіз грошових потоків та власного капіталу суб'єктів державного 
сектору. 

Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу. Особливості 
формування власного капіталу суб'єктів державного сектору. Інформаційна база 
аналізу грошових потоків та власного капіталу. Класифікація грошових потоків 
суб'єктів державного сектору. Аналіз структури і динаміки коштів у результаті 
операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб'єктів державного сектору. 

Аналіз власного капіталу суб'єктів державного сектору. 

Абсолютні та відносні показники аналізу грошових потоків підприємства. 
Значення фінансової стійкості. Позитивні і негативні риси фінансової стійкості. 
Аналіз абсолютних та відносних показників фінансової стійкості. Факторний аналіз 
показників фінансової стійкості. Методика проведення аналізу. Експертна оцінка. 
 

 

4. Структура навчальної дисципліни  

"Аналіз діяльності суб'єктів державного сектору" 

 

4.1. Для студентів денної форми навчання 

 

№ 

п/п 
Блоки модулів і змістових модулів 

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак- 

тичні 
заняття 

самос- 

тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Аналіз бюджетної звітності суб'єктів державного сектору  

1. Тема 1. Теоретичні засади аналізу 
діяльності суб'єктів державного сектору 

9 2 1 6 

2. Тема 2. Аналіз кошторису суб'єктів 
державного сектору 

29 3 6 20 

3. Тема 3. Аналіз ефективності та 
результативності діяльності суб'єктів 
державного сектору 

15 3 2 10 

Змістовий модуль 2. 
Аналіз фінансової звітності суб'єктів державного сектору 

4. Тема 4. Аналіз фінансового стану 
суб'єктів державного сектору 

24 4 4 16 

5. Тема 5. Аналіз фінансових результатів 

суб'єктів державного сектору 
19 4 3 12 
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6. Тема 6. Аналіз грошових потоків та 
власного капіталу суб'єктів державного 
сектору 

24 6 4 14 

 Всього годин 120 22 20 78 

Примітка: Підготовка до аудиторних занять – 22 год. Підготовка до 
контрольних заходів – 24 год. Самостійна робота – 32 год. 

 

4.2. Для студентів заочної форми навчання 

№ 
п/п 

Блоки модулів і змістових модулів 

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак- 

тичні 
заняття 

самос- 

тійна 
робота 

1 2 3 4 5 6 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. 
Аналіз бюджетної звітності суб'єктів державного сектору  

1. Тема 1. Теоретичні засади аналізу 
діяльності суб'єктів державного сектору 

8     8 

2. Тема 2. Аналіз кошторису суб'єктів 
державного сектору 

25 1 2 22 

3. Тема 3. Аналіз ефективності та 
результативності діяльності суб'єктів 
державного сектору 

18   2 16 

Змістовий модуль 2. 
Аналіз фінансової звітності суб'єктів державного сектору 

4. Тема 4. Аналіз фінансового стану 
суб'єктів державного сектору 

25 1 2 22 

5. Тема 5. Аналіз фінансових результатів 

суб'єктів державного сектору 
22   2 20 

6. Тема 6. Аналіз грошових потоків та 
власного капіталу суб'єктів державного 
сектору 

22     22 

 Всього годин 120 2 8 110 
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5. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 

Назва 

теми дисципліни 

Питання 

практичних занять 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

1 2 3 4 5 

 Змістовий модуль 1  

1. Тема 1. 
Теоретичні 
засади аналізу 
діяльності 
суб'єктів 
державного 
сектору 

Обговорення теоретичних питань за 
лекційними питаннями. Сутність і роль 
економічного аналізу в управлінні суб’єктами 
державного сектору. Особливості 
господарської діяльності суб'єктів державного 
сектору. Предмет, мета і завдання 
економічного аналізу. Види та напрями 
економічного аналізу для суб'єктів державного 

сектору. Інформаційне забезпечення 
економічного аналізу для суб'єктів державного 
сектору. Організація проведення аналізу 
господарської діяльності. 

1 - 

2. Тема 2. Аналіз 
кошторису 

суб'єктів 
державного 
сектору 

Розв’язування задач за лекційними питаннями. 
Аналіз складу та структури видатків суб'єктів 
державного сектору. Аналіз співвідношення 
касових та фактичних видатків. Аналіз 
видатків на оплату праці. Структура фонду 
заробітної плати за видами виплат. Аналіз 
видатків на харчування. Аналіз капітальних 
видатків. Аналіз витрат за іншими статтями 
кошторису бюджетних установ. Аналіз  
дотримання  цільового призначення 
використання коштів. 
Аналіз виконання кошторису в цілому  за 
надходженням  та витрачанням коштів  
спеціального фонду  за рік.  Аналіз  структури  

коштів  спеціального  фонду.  Аналіз  
використання  коштів спеціального  фонду  за  
рік.  Аналіз  впливу  факторів  за  кожним  
видом  коштів спеціального фонду щодо 
обсягів надходження та цільового 
використання. 

6 2 

3. Тема 3. Аналіз 
ефективності та 
результативності 
діяльності 
суб'єктів 
державного  

Розв’язування задач за лекційними питаннями. 
Аналіз показників затрат, показників 
продукту, показників ефективності та 
показників якості. Особливості аналізу обсягів 

наданих послуг на виконання бюджетної 
програми (підпрограми), витрат ресурсів на  

2 2 
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1 2 3 4 5 

 сектору одиницю показника продукту (економність); 
відношення максимальної кількості наданих 
послуг до визначеного обсягу фінансових 
ресурсів (продуктивність); досягнення 
визначеного результату (результативність). 

  

 Змістовий модуль 2  

4. Тема 4. Аналіз 
фінансового 
стану суб'єктів 
державного 
сектору 

Розв’язування задач за лекційними 
питаннями. Аналіз нефінансових активів. 
Аналіз фінансових активів. Аналіз власного 

капіталу та фінансового результату. Аналіз 
зобов’язань. Аналіз забезпечень, доходів і 
витрат майбутніх періодів. Аналіз дебіторської 
і кредиторської заборгованості бюджетної 
установи. Аналіз ліквідності балансу. Умови 
абсолютно ліквідного балансу суб'єктів 
державного сектору. Факторний аналіз. 

Системний аналіз. 

4 2 

5. Тема 5. Аналіз 
фінансових 
результатів 
суб'єктів 
державного 
сектору 

Розв’язування задач за лекційними 
питаннями. Аналіз структури і динаміки 
фінансових результатів діяльності суб'єктів 
державного сектору. Структурно-динамічний 
аналіз доходів від обмінних та необмінних 
операцій. Аналіз структури і динаміки витрат 

від обмінних та необмінних операцій. Аналіз 
елементів витрат суб'єктів державного сектору 

за обмінними операціями.  

Аналіз співвідношення доходів і витрат 

від обмінних та необмінних операцій. Аналіз 

оборотності фінансових і нефінансових 
активів. Аналіз показників зростання 
дебіторської і кредиторської заборгованості. 
Аналіз доходності активів. Факторний аналіз. 

Системний аналіз. 

3 2 

6. Тема 6. Аналіз 

грошових 
потоків та 
власного 
капіталу 
суб'єктів 
державного 
сектору 

Розв’язування задач за лекційними 
питаннями. Аналіз структури і динаміки 
коштів у результаті операційної, інвестиційної 
та фінансової діяльності суб'єктів державного 
сектору. Аналіз власного капіталу суб'єктів 
державного сектору. 

Абсолютні та відносні показники аналізу 
грошових потоків підприємства. Аналіз 
абсолютних та відносних показників 
фінансової стійкості. Факторний аналіз  

4 - 
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1 2 3 4 5 

  показників фінансової стійкості. Методика 

проведення аналізу. Експертна оцінка.   

 Всього годин  20 8 

 

 

6. Самостійна робота 

Самостійна робота студентів передбачена як засіб оволодіння навчальним 
матеріалом у вільний від аудиторних занять час. Така робота виконується на основі 
вивчення студентом нормативно-законодавчої, навчальної та періодичної фахової 
літератури. Під час самостійної роботи студенти здійснюють підготовку до 
практичних занять, контрольних заходів, модулів, заліку.  

 

Розподіл годин самостійної роботи для денної форми навчання: 
підготовка до аудиторних занять –  22 год.; 
підготовка до контрольних заходів – 24 год.; 
опрацювання питань, які не розглядаються на аудиторних заняттях – 32 год. 
Усього                                                 78  год. 
 

 

 Завдання для самостійної роботи 

№ 

теми 
Назва теми самостійної роботи 

Кількість 
годин 

ДФН ЗФН 

1 2 4 5 

1. Теоретичні засади аналізу діяльності суб'єктів державного 
сектору 

6 8 

2. Аналіз кошторису суб'єктів державного сектору 20 22 

3. Аналіз ефективності та результативності діяльності суб'єктів 
державного сектору 

10 16 

4. Аналіз фінансового стану суб'єктів державного сектору 16 22 

5. Аналіз фінансових результатів суб'єктів державного сектору 12 20 

6. Аналіз грошових потоків та власного капіталу суб'єктів 
державного сектору 

14 22 

 Всього годин 78 110 
 

За кожною з тем передбачено вивчення теоретичних питань, що вимагає від 
студентів роботи не тільки над навчально-методичною літературою, а й над 
матеріалами періодичних видань та законодавчими і нормативними актами.  
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7.  Методи навчання 

 

При викладанні лекцій з навчальної дисципліни "Аналіз діяльності суб'єктів 
державного сектору" застосовується мультимедійна презентація (із застосуванням 
PowerPoint) та дискусійне обговорення проблемних питань. При проведенні 
практичних занять передбачається застосування роздаткових матеріалів, вирішення 
ситуаційних завдань, розв’язання виробничих ситуацій, дискусійне обговорення 
проблемних питань, тестовий контроль. 
 

 

8. Методи контролю  
 

Поточний контроль знань здобувачів вищої освіти з дисципліни "Аналіз 
діяльності суб'єктів державного сектору" здійснюється у таких формах: усне 
опитування, письмове опитування, контрольні роботи. 

Контрольні завдання за змістовним модулем включають теоретичну частину 
(тестові завдання) і практичну частину (розрахункові задачі). 

Контроль роботи здобувачів вищої освіти проводиться за такими видами 
робіт: 

– наявність лекційного матеріалу шляхом перегляду конспектів; 
– робота на практичних заняттях шляхом усного опитування і перевірки 

виконання практичних завдань; 

– підготовка та презентація реферату; 

– підготовка до видання наукових статей для участі в конференціях  
– участь в конкурсах та олімпіадах. 

Усі форми контролю включені 100-бальної шкали оцінювання. 

Підсумковий контроль знань студентів реалізується шляхом здачі модульного 

іспиту у випадку набрання студентом не достатньої кількості балів за поточними 
модулями.  

 

 

9. Критерії та шкала оцінювання 

 

Основними критеріями, що характеризують рівень компетентності студента 
при оцінюванні результатів поточного та підсумкового контролів з навчальної 
дисципліни «Аналіз діяльності суб'єктів державного сектор» є: 

 виконання всіх видів навчальної роботи, що передбачені робочою 
програмою навчальної дисципліни; 

 глибина і характер знань навчального матеріалу за змістом навчальної 
дисципліни, що міститься в основних та додаткових рекомендованих 
літературних джерелах; 

 характер відповідей на поставлені питання (чіткість, лаконічність, 
логічність, послідовність тощо); 

 вміння застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних 
задач; 
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 вміння аналізувати явища, що вивчаються, у їх взаємозв'язку і розвитку; 
 вміння аналізувати достовірність одержаних результатів. 
Оцінювання результатів усіх форм контролю передбачено у 100-бальній 

шкалі. 
Критерії оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються 

на практичних, результати самостійної роботи студентів) проводиться у % від 
кількості балів, виділених на завдання, із заокругленням до цілого числа: 

0% - завдання не виконано; 
40% - завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 
60% - завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 
80% - завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 
100% - завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

Шкала оцінювання студентів денної форми навчання 

Поточне тестування та самостійна робота Модульний 
контроль або 
підсумковий 
тест (іспит) 

Всього 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

54 46 

Т 1 Т 2 Т 3 Т 4 Т 5 Т 6 

5 15 5,5 12 7 15,5 40 100 

 

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів денної форми навчання  

в системі moodle 

Вид заняття Бали 

1. Поточна складова оцінювання 

1.1.1. Лекційне заняття 1. Теоретичні засади аналізу діяльності 
суб'єктів державного сектору 

1 

1.1.2. Лекційне заняття 2. Аналіз кошторису суб'єктів державного 
сектору 

1,5 

1.1.3. Лекційне заняття 3. Аналіз кошторису суб'єктів державного 
сектору 

1,5 

1.1.4. Лекційне заняття 4.  Аналіз ефективності та результативності 
діяльності суб'єктів державного сектору 

1,5 

1.1.5. Лекційне заняття 5.  Аналіз фінансового стану суб'єктів 
державного сектору 

1,5 

1.1.5. Лекційне заняття 6. Аналіз фінансового стану суб'єктів 
державного сектору 

1,5 

1.1.6. Лекційне заняття 7. Аналіз фінансових результатів суб'єктів 

державного сектору 
1,5 

1.1.7. Лекційне заняття 8. Аналіз фінансових результатів суб'єктів 
державного сектору 

1,5 

1.1.8. Лекційне заняття 9. Аналіз грошових потоків та власного 1,5 
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капіталу суб'єктів державного сектору 

1.1.8. Лекційне заняття 10. Аналіз грошових потоків та власного 
капіталу суб'єктів державного сектору 

1,5 

1.1.8. Лекційне заняття 11. Аналіз грошових потоків та власного 
капіталу суб'єктів державного сектору 

1,5 

1.2.1. Практична робота 1. Теоретичні засади аналізу діяльності 
суб'єктів державного сектору 

4 

1.2.2. Практична робота 2. Аналіз кошторису суб'єктів державного 
сектору 

4 

1.2.3. Практична робота 3. Аналіз кошторису суб'єктів державного 
сектору 

4 

1.2.4. Практична робота 4. Аналіз кошторису суб'єктів державного 
сектору 

4 

1.2.5. Практична робота 5. Аналіз ефективності та результативності 
діяльності суб'єктів державного сектору 

4 

1.2.6. Практична робота 6. Аналіз фінансового стану суб'єктів 
державного сектору 

4 

1.2.7. Практична робота 7. Аналіз фінансового стану суб'єктів 
державного сектору 

4 

1.2.7. Практична робота 8. Аналіз фінансових результатів суб'єктів 
державного сектору 

4 

1.2.7. Практична робота 9. Аналіз грошових потоків та власного 
капіталу суб'єктів державного сектору 

4 

1.2.7. Практична робота 10. Аналіз грошових потоків та власного 
капіталу суб'єктів державного сектору 

4 

1.3. Самостійна робота 4 

Всього поточна складова оцінювання: 60 

2. Підсумкова складова оцінювання  
2.1. Модульний контроль №1 20 

2.2. Модульний контроль №2 20 

Всього підсумкова складова оцінювання: 40 

Разом: 100 

 

Шкала оцінювання (100-бальна та національна) 
90-100 “ зараховано ” 

82-89 “ зараховано ” 
74-81 

64-73 “ зараховано ” 
60-63 

35-59 “ не зараховано ” з можливістю повторного складання 

1-34 “ не зараховано ” з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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10. Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни „Аналіз діяльності суб'єктів 
державного сектору” включає: 

1. Завдання для проведення практичних занять (на електронному та 
паперовому носіях). 

2. Опорний конспект лекцій (на електронному і паперовому носіях) по всіх 
темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення  

3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу. 

 

11. Рекомендована література 

 

Базова  
1. Кемарська Л.Г. Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів 

державного сектору. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 768-774.  

2. Тютюнник Ю.М. Напрями аналізу фінансової стійкості суб’єктів державного 
сектору / Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. //  Бухгалтерський оБлік, аналіз та аудит. 
– 2019. – Вип. 27. – С. 369 – 374. - Режим доступу: https://chmnu.edu.ua/wp-

content/uploads/2019/07/Tyutyunnik-YU.-M..pdf 
3. Штимер Л.Т. До питання фінансового аналізу діяльності установ державного 

сектору економіки. Економічний форум. 2016. № 2. С. 329-338.  

 

Допоміжна  
4. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI. URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 (дата звернення: 01.09.2019).   
5. Дідик А.М., Лемішовський В.І. Бюджетні установи: облік, оподаткування та 

звітність : навч. посібник. Львів : Видавництво «Апріорі», 2017. 1168 с.  
6. Зубілевич С. Я. Нові стандарти бухгалтерського обліку у державному секторі 

України: проблеми запровадження [Електронний ресурс] / С. Я. Зубілевич, Н. М.  
Позняковська // Вісник НУВГП, 2016. – Вип. 2(74). С. 61-72. Режим доступу: 
http://ep3.nuwm.edu.ua/5775/  

7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами і 
доповненнями). 

8. Порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання 
кошторисів бюджетних установ. Затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 28 лютого 2002 р. № 228 (зі змінами і доповненнями від 10.07.2019). 

9. Про бюджетну класифікацію. Наказ Міністерства фінансів України від 
14.01.2011  № 11 (зі змінами і доповненнями від 01.07.2019). 

10. Про порядок складання фінансової звітності суб’єктами державного 
сектору: лист Міністерства фінансів України від 28.03.2017р. №35220-06-5/8303. 

URL: https://minfin.gov.ua/news/view/ministerstvo-finansiv-ukrainy-roziasniuie-

poriadok-skladannia-finansovoi-zvitnosti-dlia-subiektiv-derzhavnoho-

sektoru?category=dohidna-politika&subcategory=buhgalterskij-oblik (дата звернення: 
01.09.2019).  

11. Тютюнник Ю.М., Дорогань-Писаренко Л.О., Тютюнник С.В. Фінансовий 
аналіз : навч. посібник. Полтава : ПДАА, 2016. 432 с. 

http://ep3.nuwm.edu.ua/5775/
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12. Хмелюк А. В. Аналіз діяльності неприбуткових організацій: 
методологічний аспект / А. В. Хмелюк, О. Ю. Ломонос, Т. В. Фабриченко // 
Економічний аналіз. - 2018. - Т. 28(4). - С. 50-58. - Режим доступу: 
http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28%284%29__9 

13. Щодо складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору: 
Лист Міністерства фінансів України № 35220-06-5/8303 від 28.03.2017 р. URL: 
http://www.minfin.gov.ua.  

14. Станкус Т. Визначення результативних показників / Т. Станкус // 

Бюджетна бухгалтерія. – 2017. – № 11. URL: 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2017/march/issue-11/article-26106.html  

 

 

12. Інформаційні ресурси 

До складу інформаційних ресурсів навчальної дисципліни входять: 
1. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.kmu.gov.ua/ 

2. Законодавство України  / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.rada.kiev.ua/  
3. Державна служба статистики України  / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/  

4. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka  http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php 

 
 

 

 

Програму склала:  к.е.н., доцент Вовк В.М. 
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