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ВСТУП 
Програма вивчення навчальної дисципліни «Фінансове планування діяльності 
бюджетних установ» складена відповідно до освітньо-професійної програми 
підготовки спеціаліста спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства. 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є методи планування діяльності 
бюджетних установ 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  

Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 

На результати вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спираються: 

Фінанси Фінансовий менеджмент 

Фінанси підприємства Управління проектами 

Фінансове планування  

Оподаткування  

 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Фінансове планування 
ЗМ 2. Планування витрат на утримання бюджетних установ 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою вивчення дисципліни «Фінансове планування діяльності бюджетних 
установ» є формування у студентів знань про систему та принципи діяльності 
організацій, що функціонують за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінанси підприємства» є 
вивчення суті та основних принципів формування фонду грошових коштів 
бюджетних установ та цільова спрямованість їх витрат, а також принципів 
планування кошторису бюджетної установи 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 

- особливості функціонування бюджетної установи; 
- принципи складання кошторису; 
- особливості діяльності Державного казначейства України; 
- принципи складання звітності бюджетної установи; 
- принципи планування діяльності бюджетної установи. 
 

вміти: 
- користуватися існуючими методами планування витрат бюджетної 

установи; 
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- користуватися існуючими методами планування власних надходжень 
бюджетної установи; 

- користуватися існуючими методами планування необоротних активів 
бюджетної установи; 

- користуватися існуючими методами планування запасів бюджетної 
установи; 

- визначати обсяги розрахунків бюджетної установи; 
- визначати обсяг оподаткування бюджетної установи; 
- складати кошторис. 
 

мати компетентності: 
- здатність до обґрунтовування доцільності перерозподілу коштів бюджетної 

установи; 
- здатність вдосконалювати процес отримання власних коштів бюджетної 

установи; 
- здатність до формування спеціального та загального фонду бюджету; 
- здатність до орієнтування у ключових питаннях надання кредитів із 

загального фонду бюджету; 
- здатність до планування витрат і надходжень бюджетної установи при 

користуванні чи наданні бюджетних коштів. 
 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 72 годин(и) 2,0 кредитів ЄКТС. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 
Змістовий модуль 1. Фінансове планування 
Зміст і принципи фінансового планування. Фінансові баланси в економічній 

системі держави. Методи фінансового планування. 
 

Змістовий модуль 2. Планування витрат на утримання бюджетних 
установ 

Кошторис бюджетної установи. Фінансові норми і нормативи. Планування 
діяльності установ освіти. Фінансування закладів охорони здоров’я. Джерела 
фінансування закладів охорони здоров’я. Фінансове забезпечення соціальних 
гарантій. Видатки на утримання органів місцевого самоврядування. 
 
3. Рекомендована література 

1. Бюджетний кодекс України. – Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

2. Бубенко П.Т., Козир О.Ф. Димченко О.В., Димченко В.В. Фінансове 
планування діяльності бюджетних установ: Навчальний посібник. – Харків: ХНАМГ, 
2007. - 187 с. укр. мов. 

3. Федосов В. Бюджетний менеджмент: підручник / В. Федосов, В. Опарін, Л. 
Сафонова – К.: КНЕУ, 2004. – 864 с. 

4. Бюджетна система: підручник/ за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: 
Центр учбової літератури; Тернопіль : Економ. думка. 2012-871с.  

5. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: 
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440 с. – Мова укр. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання комплекти тестових завдань для 
модульних робіт, індивідуальні завдання, варіанти завдань для виконання 
розрахунково-графічного завдання, питання до заліку 
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АНОТАЦІЯ 
Дисципліна «Фінансове планування діяльності бюджетних установ» 

викладається для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст галузі знань 
0305 Економіка та підприємництво, спеціальності 7.03050401 Економіка 
підприємства. Метою даної дисципліни є формування у студентів знань про систему 
та принципи діяльності організацій, що функціонують за рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів. Завданням дисципліни є вивчення суті та 
основних принципів формування фонду грошових коштів бюджетних установ та 
цільова спрямованість їх витрат. Дисципліна «Фінансове планування діяльності 
бюджетних установ» включає наступні змістовні модулі: ЗМ 1. Фінансове 
планування. ЗМ 2. Планування витрат на утримання бюджетних установ 

 
ABSTRACT (ANNOTATION) 

Discipline «Financial planning activities budgetary institutions» consists student 
educational qualification of specialist industry knowledge 0305 Economics and Business, 
specialty 7.03050401 Business enterprises. The purpose of this discipline is to develop the 
students' knowledge about the system and principles of organizations operating from the 
state and local budgets. The objective of the course is to study the nature and basic 
principles of formation fund of funds of budgetary institutions and the thrust of their costs. 
Discipline "Financial planning activities budgetary institutions" includes the following 
Modules: M 1. Financial Planning. M 2. Planning the cost of the budgetary institutions 

 
 

АННОТАЦИЯ 
Дисциплина «Финансовое планирование деятельности бюджетных 

учреждений» излагается для студентов образовательно-квалификационного уровня 
специалист области знаний 0305 Экономика и предпринимательство, специальности 
7.03050401 Экономика предприятия. Целью данной дисциплины является 
формирование у студентов знаний о системе и принципах деятельности 
организаций, функционирующих за счет средств государственного и местных 
бюджетов. Задачей дисциплины является изучение сущности и основных принципов 
формирования фонда денежных средств бюджетных учреждений и целевая 
направленность их расходов. Дисциплина «Финансовое планирование деятельности 
бюджетных учреждений» включает следующие содержательные модули: СМ 1. 
Финансовое планирование. СМ 2. Планирование расходов на содержание 
бюджетных учреждений  


