
Опис навчальної дисципліни 

1. Код:  ВВ 1; 

2. Назва: Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання; 

3. Тип:  вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора, науковий ступінь, посада: Шило Ж.С.,  к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

- використовувати на практиці набуті знання для вирішення практичних завдань діяльності 

субєктів господарювання ; 

- оволодіти методикою формування зведеного бюджету підприємства, гнучкого бюджету та 

бюджетів за центрами відповідальності; 

- оцінювати хід виконання бюджету на основі аналізу за відхиленнями; 

- знати і вміти самостійно розроблювати бюджети підприємств різної форми власності з 

урахуванням вимог до забезпечення  їх розвитку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Фінанси», «Фінанси 

підприємтсва», «Економіка підприємства», «Аналіз господарської діяльності підприємств», 

«Ціноутворення».  

12. Зміст курсу: 

1. Сутність та значення фінансового планування і прогнозування у фінансовому управлінні 

підприємств. 

2. Теоретичні і організаційні основи бюджетування. 

3. Загальна характеристика бюджетного методу управління підприємством. 

4. Сутність та значення операційного бюджетування. 

5. Технологія складання фінансового бюджету підприємства. 

6. Аналіз та оцінка виконання бюджетів. 

7. Оцінка ризиків при складанні бюджетів підприємства. 

8. Особливості бюджетування в галузях економіки. 

9. Управлінські рішення при бюджетуванні. 

10. Відповідальність та мотивація в бюджетуванні. 

13. Рекомендовані навчальні видання:  

1. Білик М.Д. Основи бюджетування: навч. посіб. К. : КНЕУ, 2009. 454 с. 

2. Панков В.А. Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності підприємства : 

навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2007. 112 с.  

3. Терещенко О.О. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч.-метод. Посібник. К. : 

КНЕУ, 2006. 312с. 

4. Філіна Г.І. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання: навчальний посібник. К.: Центр 

учбової літератури, 2009. 320 с. 

5. Швиданенко Г.О. Контролінг: навчальний посібник. К.: КНЕУ, 2008. 264 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

20 год. лекцій, 10 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

кейс-методів, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 6 семестру. 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання самостійної роботи. 

16. Мова викладання: українська. 

 

В.о.завідувача кафедри                                                       О.О. Ляхович, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Description of the discipline 

1. Code: PP 1;  

2. Title:  Budgeting of business entities; 

3. Type: selective 

4. Level of higher education: the first (Bachelor's degree);  

5. Year of study, when the discipline is proposed: 3;  

6. Semester when studying discipline: 6);  

7. Number of established ECTS credits: 3;  

8. Surname, initials of the lecturer, scientific degree, position: Shilo J.S., Ph.D., associate professor  

9. Learning outcomes: after studying the discipline, the student must be able: 

- to use the in practice purchased knowledges for the decision  of practical tasks activity of subektiv 

menage ; 

 - to lay hands on the method of forming of the erected budget of enterprise, flexible budget and 

budgets, after the centers of responsibility;  

- to estimate the course of performance of budget on the basis of analysis after rejections;  

- to know and able independently to develop the budgets of enterprises of different pattern of 

ownership taking into account requirements to providing  of their development. 

10. Forms of organization of classes: training classes, independent work.  

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: "Finance", "Enterprise Finance", 

"Enterprise Economics", "Analysis of economic activity of enterprises", "Pricing". 

12. Content of the course: 

1. The essence and importance of financial planning and forecasting in the financial management of 

enterprises. 

2. Theoretical and organizational foundations of budgeting. 

3. General characteristics of the budget method of enterprise management. 

4. The essence and importance of operational budgeting. 

5. Technology of drawing up the financial budget of the enterprise. 

6. Analysis and evaluation of budget execution. 

7. Risk assessment in the preparation of enterprise budgets. 

8. Features of budgeting in the economy. 

9. Management decisions in budgeting. 

10. Responsibility and motivation in budgeting. 

13. Recommended editions:  

1. Bilyk MD Basics of budgeting: textbook. way. К.: KNEU,, 2009. 454 р. 

2. Pankov VA Controlling and budgeting of financial and economic activities of the enterprise: a 

textbook. К.: Center for Educational Literature, 2007. 112 р. 

3. Tereshchenko OO Financial activity of business entities: teaching method. Manual. K.: KNEU, 

2006. 312p. 

4. Filina GI Financial activity of business entities: a textbook. K .: Center for Educational Literature, 

2009. 320 p. 

5. Shvidanenko GO Controlling: a textbook. K .: KNEU, 2008. 264 р. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 20 hours lectures, 10 hours. 

practical classes 60 hours. independent work. Total - 90 hours. Methods of teaching: interactive 

lectures, elements of problem lecture, individual tasks, introduction of case-methods, using multimedia 

tools.  

15. Form and assessment criteria:  

The assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control: test at the end of the 6 semester. 

Current control (100 points): testing, survey, performance of independent work.  

16. Language of teaching: Ukrainian.  

 

Acting Head of the Department                              O.O. Lyakhovich, Candidate of   

                                                                                  Economic Sciences, Associate Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


