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Зміст планів семінарських та практичних занять 
 

Плани семінарських та практичних занять і методичні рекомендації щодо їх 

проведення з навчальної дисципліни включають такі розділи: 
 

РОЗДІЛ  1. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 2.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ТА 

ПРАКТИЧНИХ  ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 3. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
РОЗДІЛ 4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 



РОЗДІЛ  1 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ 

СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

Семінарські заняття є ефективною формою організації навчальних занять, 

з якими органічно поєднуються лекції. Семінар – це особлива форма 

навчальних занять, яка полягає у самостійному вивченні студентами за 

завданнями викладача окремих питань і тем лекційного курсу з наступним 

оформленням навчального матеріалу у вигляді рефератів, доповідей, 

повідомлень тощо.  

Основними дидактичними цілями їх проведення є:  

- забезпечити педагогічні умови для поглиблення і закріплення знань 

студентів з основ даної навчальної дисципліни, набутих під час лекцій та у 

процесі вивчення навчальної інформації, що виноситься на самостійного 

опрацювання;  

- спонукати студентів до колективного творчого обговорення найбільш 

складних питань навчальної дисципліни, активізація їх до самостійного 

вивчення наукової та методичної літератури, формування у них навичок 

самоосвіти;  

- оволодіння методами аналізу фактів, явищ і проблем, що розглядаються 

та формування умінь і навичок до здійснення різних видів майбутньої 

професійної діяльності.  

Семінарські заняття виконують такі основні функції:  

- навчальну (поглиблення, конкретизацію, систематизацію знань, 

засвоєних під час лекційних занять та у процесі самостійної підготовки до 

семінару);  

- розвивальну (розвиток логічного мислення студентів, набуття ними 

умінь працювати з різними літературними джерелами, формування умінь і 

навичок аналізу фактів, явищ, проблем тощо);  

- виховну (патріотичне виховання, виховання економічної культури і 

мислення, прищеплення інтересу до вивчення конкретної дисципліни та до 

фаху);  



- діагностично-корекційну (контроль за якістю засвоєння студентами 

навчального матеріалу, виявлення прогалин у його засвоєнні та їх подолання).  

Особливе місце в ході вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності 

суб’єктів підприємництва» належить практичним заняттям, на яких 

відбувається закріплення теоретичних знань, отриманих на лекціях, 

семінарських заняттях та в процесі самостійної роботи над дисципліною.  

Практичне заняття – це форма навчального заняття, за якої викладач 

організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень 

навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування 

шляхом індивідуального виконання студентом відповідно сформульованих 

завдань. Запропоновані в підготовленій розробці практичні завдання з 

дисципліни та методичні рекомендації до їх вирішення сприятимуть належному 

опануванню базових питань навчальної дисципліни, набуттю навичок 

практичного використання отриманих знань, формуванню системи 

компетентностей, складати операційні та фінансові бюджети підприємств і 

проводити їх аналіз. Практична робота є однією із форм аудиторної роботи.  

Практичні заняття з дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів 

підприємництва» направлені на вивчення практичних моментів, прикладених 

положень і типових виробничих ситуацій, які зустрічаються безпосередньо в 

при складанні бюджетів підприємств. Кожне практичне заняття із вказаної 

дисципліни складається з двох видів завдань: тести; задачі. Студенти 

виконують вказані завдання в межах аудиторних занять в окремо заведених 

зошитах. Після кожного заняття викладач перевіряє повноту, правильність та 

обґрунтованість виконаних студентами практичних завдань і виставляє бали 

відповідно до розробленої шкали оцінювання. 

Предметом навчальної дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів 

підприємництва»є фінансово-господарська діяльність підприємства, направлена 

на обґрунтування й реалізацію управлінських рішень і відображена в системі 

бюджетів. 

Мета вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів 

підприємництва» полягає у наданні студентам знань про завдання і методи  



складання бюджетів та використання їх в якості інструменту планування і 

контролю в поточній виробничо-комерційній діяльності підприємств. 

Основні завдання дисципліни «Бюджетування діяльності суб’єктів 

підприємництва» полягають у з′ясуванні передумов та переваг впровадження 

бюджетування на підприємствах; вивченні сутнісно-змістових елементів 

системи бюджетування; оволодінні методологічними прийомами складання 

бюджетів; вмінні використовувати бюджети для оперативного  контролю 

реалізації управлінських рішень. 

 У результаті вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб′єктів 

підприємництва» студент повинен знати теоретико-методологічні засади 

планування як функції менеджменту; сутність бюджетування та етапи його 

реалізації; логіку побудови бюджетів, методологію і методику бюджетування в 

умовах розвиненої ринкової економіки; систему бюджетів на підприємствах, їх 

призначення, зміст та взаємозв′язки. 

У результаті вивчення дисципліни «Бюджетування діяльності суб′єктів 

підприємництва» студент повинен уміти використовувати різноманітні методи 

бюджетного планування; складати бюджети фінансово-господарської 

діяльності; підраховувати економічні наслідки при можливих відхиленнях від 

наміченого плану й оперативно приймати ефективні рішення; використовувати 

бюджети як інструмент контролю реалізації господарських рішень. 

Важливе значення для підвищення теоретичного і практичного рівня 

підготовки студентів має проведення практичних та семінарських занять, 

метою яких є здобуття студентами систематизованих знань і навичок у сфері 

бюджетування. На заняттях з кожної теми студенти відпрацьовують навички 

аналітичної роботи з використанням конкретної інформації. 

. 

 

 



РОЗДІЛ  2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ  

СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
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і Лекційний курс Практичні (семінарські) заняття 
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Т
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1 

1. Місце фінансового планування 

в системі управління 
підприємством 

2 П    

2 
2. Сутність бюджетного методу 
управління підприємством 

2 П 

1. Місце фінансового 
планування в системі 
управління підприємством 
2. Сутність бюджетного 
методу управління 
підприємством 

2  

3 3. Типологія бюджетів 2 П    

4 4. Методи бюджетування 2 П 
3. Типологія бюджетів 
4. Методи бюджетування 

2  

5 
5. Формування системи 

бюджетування на підприємстві 
2 П    

6 
6. Структуризація підприємства 

для цілей бюджетування 
2 П 

5. Формування системи 
бюджетування на 
підприємстві 
6. Структуризація 
підприємства для цілей 
бюджетування 

2  

7 
7. Технологія формування 

операційних бюджетів 
2 П    

8 
7. Технологія формування 

операційних бюджетів 
2 П 

7. Технологія формування 
операційних бюджетів 

2  

9 
8. Формування фінансових 

бюджетів підприємства 
2 П    

10 
9. Аналіз та оцінювання виконання 

бюджетів 
2 П 

8. Формування фінансових 
бюджетів підприємства 

2  

11 
9. Аналіз та оцінювання виконання 

бюджетів 
2 П    

12 

 

10. Організація бюджетного 

процесу на підприємствах 
2 П 

9. Аналіз та оцінювання 

виконання бюджетів 
2  

13 
10. Організація бюджетного 

процесу на підприємствах 
2 П    

14 

11. Мотивація і відповідальність в 

бюджетуванні 

 
2 П 

10. Організація бюджетного 
процесу на підприємствах 

11. Мотивація і відпові-
дальність в бюджетуванні 

2  

15 
12. Інформаційні технології в 

бюджетуванні 
2 П    

16 
12. Інформаційні технології в 
бюджетуванні 

2 П 
12. Інформаційні технології в 
бюджетуванні 

2  

Всього 32  16 

 

 



РОЗДІЛ  3 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
План семінарського заняття № 1 

 

Тема 1. Місце фінансового планування в системі управління підприємством 

Тема 2. Сутність бюджетного методу управління підприємством 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 
 

Завдання заняття:  
- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття;  

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. У чому полягає сутність планування? Перерахуйте етапи внутрішньовиробничого 

планування? 

2. Що є предметом планування? Що є об'єктом планування? 

3. Назвіть принципи планування. Дайте характеристику кожного з них. 

4. Які види планування найчастіше використовують підприємства у своїй господарській 

діяльності? Перерахуйте. 

5. Що таке директивне та індикативне планування? Дайте характеристику даних видів 

планування. 

6. Розкрийте сутність стратегічного планування. 

7. Що таке фінансове планування? Яка мета і які завдання фінансового планування? 

8. Що є об'єктом фінансового планування? Назвіть принципи і методи фінансового 

планування. 

9. Що таке фінансовий план? На основі яких вихідних даних складається фінансовий 

план?Доведіть необхідність та обґрунтуйте цілі розроблення бюджетів. 

10. Розкрийте зміст бюджетування як процесу і як управлінської технології. 

11. Опишіть основні функції та завдання складання бюджетів. 

12. Обґрунтуйте основні принципи розроблення бюджетів. 

13. Які кроки має здійснити підприємство для розроблення системи бюджетування 

 

План семінару:  
1.Планування як функція управління підприємством 

2.Стратегічне планування як основа бюджетування 

3.Значення фінансового планування в управлінні підприємствами 

4.Поняття бюджету підприємства і процесу бюджетування. 

5.Функції та завдання бюджетування.  

6.Принципи бюджетування, його переваги і недоліки 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів. 



1.Зарубіжний досвід фінансового планування на підприємствах  

2. Формування стратегічного плану розвитку підприємства  

3. Бюджетування як інструмент контролінгу  

4. Історичний аналіз становлення категорії бюджетування та концепцій, що її описують  

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; тестування. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

 

Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1.Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів : 

Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с. 

2.Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : 

ПанТот, 2015. 436 с. 

3.Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять 

финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с. 

4.Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: навч. 

посіб. Київ : НАУ, 2004. 96 с. 

5.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

6.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С.  Бюджетування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 

с. 

7.Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів : навч. посіб.  

Київ : ЦУЛ, 2013. 303 с. 

8.Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

9.Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посібн. Київ : КНЕУ, 2013. 407 с. 

10. Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

 

Допоміжна література:  

1.Ачкасов А. Є., Охріменко В. М., Мількін І. В. Планування і контроль на підприємстві: навч. 

посіб. Харків : ХНУМГ, 2014. 277 с 

2.Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : 

ПанТот, 2015. 436 с. 

3.Кудлак В. Я. Фінансове планування та прогнозування : курс лекцій. Тернопіль : ТНТУ, 

2016. 94 с. 

4.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні 

та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

5.Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

6.Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

7.Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

8.Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : 

НУВГП, 2014. 61 с. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.biblio.com/books/1270428331.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579


 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

 

 

План семінарського заняття № 2 

 
Тема 3. Типологія бюджетів 

Тема 4. Методи бюджетування 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 

 

Завдання заняття:  

- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття;  

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1. За якими двома методиками розробляються бюджети підприємства? Яка з них 

поширеніша? 

2. У чому полягають відмінності планового, фактичного, статичного та гнучкого бюджетів? 

3. Назвіть основні методи розроблення бюджетів. 

4. Поясніть відмінність у розробленні індексних бюджетів і бюджетів з «нуля».  

5. Наведіть приклади, коли доцільно застосовувати рамочні бюджети. 

6. Дайте визначення статичного бюджету. 

7. Що таке «гнучкий бюджет» і для яких цілей він використовується? 

8. Назвіть основні фактори, що впливають на формування бюджетної структури 

підприємства. 

9. Яке призначення операційних бюджетів? Фінансових бюджетів підприємства? 

10. Який склад операційних і фінансових бюджетів? 

11. Які бюджети називають основними? Пояснять, чому вони є обов’язковими для прийняття 

управлінських рішень. 

12. Які бюджети називають допоміжними? Наведіть приклади, коли розробляються 

допоміжні бюджети. 

13. Чи є податковий бюджет основним операційним бюджетом підприємства? Які ще 

спеціальні бюджети Ви знаєте? 

http://www.cfo.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/


 

План семінару:  
1. Основні підходи до класифікації бюджетів підприємства 

2. Ієрархічна структура бюджетів підприємства 

3. Основні етапи формування зведеного (основного) бюджету підприємства 

4. Класифікація методів бюджетування 

5. Нормативний метод бюджетування 

6. Переваги та недоліки методів бюджетного планування 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів. 

5. Інфраструктура бюджетного процесу. Аналітичний, обліковий і програмно-технічний 

компоненти.  

6. Фінансовий та інвестиційний цикли та галузеві особливості бюджетного процесу  

7. Вимоги до системи управлінського обліку для цілей бюджетування  

8. Бюджетування асоціативних форм підприємництва  

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; тестування. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

 

Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1.Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів : 

Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с. 

2.Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : 

ПанТот, 2015. 436 с. 

3.Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять 

финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с. 

4.Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: навч. 

посіб. Київ : НАУ, 2004. 96 с. 

5.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

6.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С.  Бюджетування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 

с. 

7.Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів : навч. посіб.  

Київ : ЦУЛ, 2013. 303 с. 

8.Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

9.Терещенко О. О. Фінансовий контролінг : навч. посібн. Київ : КНЕУ, 2013. 407 с. 

10. Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

Допоміжна література:  

1.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні 

та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

2.Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

3.Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.biblio.com/books/1270428331.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579


4.Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

5.Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : 

НУВГП, 2014. 61 с. 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

 

План семінарського заняття № 3 

 
Тема 5. Формування системи бюджетування на підприємстві 

Тема 6. Структуризація підприємства для цілей бюджетування 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 
 

Завдання заняття:  
- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття;  

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Що таке «фінансова структура підприємства»? З якою метою вона розробляється? 

2. За якими критеріями можуть визначатися центри фінансової відповідальності? 

3. Дайте визначення об’єкта бюджетування. 

4. Які є об’єкти бюджетування? 

5. Що означають принципи «один до одного», «один до багатьох», «кілька до одного»?  

6. Поясніть зв’язок між фінансовою структурою підприємства та його системою бюджетів.  

7. Яке призначення системи бюджетування на підприємстві? 

8. Коротко охарактеризуйте елементи системи бюджетування. 

9. Охарактеризуйте методологію бюджетування як елемент системи бюджетування. 

10. Охарактеризуйте організацію бюджетного процесу на підприємстві як елемент системи 

бюджетування. 

11. Охарактеризуйте автоматизацію бюджетування як елемент системи бюджетування. 

12. Охарактеризуйте систему бюджетування підприємства у структурно-ієрархічному 

аспекті. 

13. Які групи об’єктів бюджетування виділяють на підприємстві, чим вони 

характеризуються? 

http://www.cfo.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/


14. Коротко охарактеризуйте основні принципи побудови системи бюджетування на 

підприємстві. 

15. Охарактеризуйте систему бюджетування підприємства у функціональному аспекті.  

16. Охарактеризуйте систему бюджетування підприємства у процесному аспекті. 

17. Коротко охарактеризуйте принципи бюджетування «зверху вниз» і «знизу вгору». 

 

План семінару:  

1.Поняття фінансової структури підприємства. 

2.Формування фінансової структури підприємства 

3.Принципи узгодження структури бюджетів підприємства з його фінансовою структурою. 
4.Система бюджетування на підприємстві та взаємозв’язок її складових елементів. 
5.Основні варіанти побудови систем бюджетування. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів. 

1.Rolling Forecast як альтернатива бюджетуванню  

2.Особливості процесу бюджетування та малих, середніх та великих підприємствах  

3.Інструменти оптимізації бюджетування підприємства  

4.Нормування затрат і ресурсів компанії за центрами фінансової відповідальності  

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів; тестування. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

 

Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1.Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів : 

Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с. 

2.Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять 

финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с. 

3.Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: навч. 

посіб. Київ : НАУ, 2004. 96 с. 

4.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

5.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С.  Бюджетування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 

с. 

6.Маркіна І. А., Таран-Лала О. М., Гунченко М. В. Контролінг для менеджерів : навч. посіб.  

Київ : ЦУЛ, 2013. 303 с. 

7.Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

8.Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

 

Допоміжна література:  

1.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні 

та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

2.Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.biblio.com/books/1270428331.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579


3.Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

4.Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

5.Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : 

НУВГП, 2014. 61 с. 

 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного практичного заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

 

 

План практичного заняття № 1 

 

Тема 7. Технологія формування операційних бюджетів 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 

 

Мета практичного заняття: закріпити теоретичний матеріал та виробити практичні навики 

формування операційних бюджетів. 

 

Завдання заняття: виробити практичні навики формування операційних бюджетів, 

послідовності розроблення бюджету доходів і витрат підприємства. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 

1. Дайте визначення операційного бюджету підприємства та обґрунтуйте необхідність його 

розроблення. 

2. Назвіть послідовність розроблення операційних бюджетів. 

3. Поясніть роль операційних бюджетів у відображенні поточної діяльності підприємства. 

4. Які класифікації витрат Ви знаєте? 

5. Як класифікуються витрати за характером поведінки? 

6. Чи правильним є твердження, що постійні витрати завжди залишаються незмінними при 

зміні обсягів продажу підприємства? 

8. Які витрати називають прямими і чим вони відрізняються від непрямих? 

9. Наведіть приклади операційної та фінансово-інвестиційної діяльності. Які витрати 

пов’язані зі здійсненням підприємством операційної діяльності? 

10. У чому полягає сутність розрахунку собівартості продукції за 

методом прямих витрат (дірект-костінг)? 

11. Назвіть основні статті витрат бюджету продажу. Як він обраховується? Які допоміжні 

бюджети можуть складатися при цьому? 

12. Яким чином розраховується бюджет виробництва підприємства? 

http://www.cfo.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/


13. Які бюджети прямих витрат Ви знаєте? Визначте структуру цих бюджетів та особливості 

їх розроблення. 

14. Яка інформація необхідна для розроблення бюджету прямих витрат на оплату праці? 

15. Визначте послідовність розроблення бюджету доходів і витрат підприємства. 

 

План практичного заняття: оголошення теми і мети проведення заняття, тестовий контроль та 

розв’язування задач, підведення загальних результатів практичного заняття. 

 

Задача 1. 

Відповідно до плану продажів розрахувати прогнозовані надходження грошової 

готівки в наступному році з розбивкою за кварталами. 

План продажів 

Показники І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Всього за 

рік 

1. Прогнозовані продажі, 

шт. 

1200 1400 1300 1500 ? 

2. Ціна 1 шт., грн 1000 1000 1000 1000 1000 

3. Обсяг продажів, тис. 

грн. 

? ? ? ? ? 

 

Прогнозовані надходження 

Показники І квартал ІІ квартал ІІІ квартал IV квартал Всього за 

рік 

1. Дебіторська заборгова-

ність на початок 

наступного року, тис. грн. 

     

2. Надходження від 

продажів: I кв. - 80% від 

продажів в I кв .; 17% від 

продажів в наступному 

кварталі; 3% - безна- 

надійні борги  

     

3. Надходження від 

продажів II кв. 
     

4. Надходження від 

продажів III кв. 
     

5. Надходження від 

продажів IV кв. 
     

6. Надходження від 

продажів за рік 

     

 

 

Задача 2. 

Нижче наведено бюджет продажу компанії «Факел» на І півріччя 2020 р. 

Місяць Обсяг продажу, од. 

Січень 9 600 

Лютий 16 000 

Березень 24 000 

Квітень 14 400 

Травень 11 200 

Червень 10 400 

Запаси готової продукції плануються в розмірі 30 % від обсягу продажу наступного 

періоду. На 1 січня 2020 року на складі планується залишити 1800 од. готової продукції. 



Для виробництва одиниці продукції необхідно 8 кг сировини, запас якої підтримується 

в обсязі 20 % від виробничої потреби в наступному місяці. 

Завдання. 

1. Складіть бюджет виробництва на перший квартал 2020 р. 

2. Складіть  бюджет  закупівлі  сировини  на  перший  квартал 2020 р. 

 

Задача 3. 

Бюджет продажу компанії «Дантон» на 2019 р. містить такі дані: 

Місяць Обсяг продажу, од. 

Квітень 1600 

Травень 1200 

Червень 1400 

Липень 1000 

 

На1 квітня запас готової продукції становив 300 од. Необхідний запас продукції на 

кінець кожного місяця дорівнює 30 % від обсягу продажу, очікуваного в наступному місяці. 

Виготовлення одиниці продукції потребує6 год. праці робітника. Постійні річні витрати в 

сумі 357 000 грн розподіляються рівномірно на кожен місяць. Вартість сировини становить 2 

грн/ кг. Ставка оплати праці— 50 грн/ год. 

Нижче наведено змінні виробничі накладні витрати з розрахунку на 1 год. праці (грн): 

непрямі матеріали 0,40 

непряма заробітна плата 1,20 

додаткові виплати 1,80 

податки на заробітну плату 0,26 

інші витрати 1,00 

Завдання. 

Складіть: 

1) бюджети виробництва на квітень, травень і червень— у натуральному та вартісному 

вигляді; 

2) бюджет затрат праці робітників на три місяці; 

3) бюджет виробничих накладних витрат на три місяці. 

4) бюджет доходів і витрат підприємства за умов, що в ціну виробництва  продукції  

закладається  рентабельність  не  нижче 20 % і що ціна має бути незмінною протягом усього 

кварталу. 

 

Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів. 

1.Комплексний нормативний метод обліку (стандарт-директ-костинг) як інформаційна база 

бюджетного процесу  

2.Формування системи бюджетів підприємства на основі поділу витрат за економічними 

елементами  
 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, розв’язання задач та вправ, 

обговорення виконаних завдань, тестування. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1.Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 31.12.1999 р.  № 318. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00   (дата звернення 15.12.2019). 

2.Дохід : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства 

фінансів України 29.11.1999 р.  № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 

(дата звернення 15.12.2019). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99


3.Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

 

Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1.Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів : 

Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с. 

2.Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять 

финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с. 

3.Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: навч. 

посіб. Київ : НАУ, 2004. 96 с. 

4.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

5.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С. Бюджетування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 

с. 

6.Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

7.Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

 

Допоміжна література:  

1.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні 

та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

2.Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

3.Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

4.Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

5.Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : 

НУВГП, 2014. 61 с. 

6. 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного практичного заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.biblio.com/books/1270428331.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579
http://www.cfo.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/


План практичного заняття № 2 

 

Тема 8. Формування фінансових бюджетів підприємства 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 

 

Мета практичного заняття: закріпити теоретичний матеріал та виробити практичні навики 

формування фінансових бюджетів. 

 

Завдання заняття: виробити практичні навики формування фінансових бюджетів, 

послідовності їх розроблення. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 
1. Назвіть основні види фінансових бюджетів підприємства. 

3. Хто відповідає за розроблення фінансових бюджетів? Назвіть послідовність розроблення. 

4. Опишіть призначення та зміст бюджету руху грошових коштів. 

5. З яких розділів складається бюджет руху грошових коштів? 

6. У чому полягає економічна сутність показника залишку грошових коштів на кінець 

періоду? 

7. Для чого формується платіжний календар і як він узгоджується з бюджетом руху 

грошових коштів? 

8. Опишіть технологію розрахунку бюджету капітальних вкладень. 

9. Як оцінити інвестиційні потреби підприємства? 

10. Назвіть визначення бюджетного балансу. 

11. Для чого розробляється прогнозний баланс підприємства? 

12. Опишіть статті «Активів» і «Пасивів» розрахункового балансу. В якій послідовності вони 

розташовуються в балансовому бюджеті? 

 

План практичного заняття: оголошення теми і мети проведення заняття, тестовий контроль та 

розв’язування задач, підведення загальних результатів практичного заняття. 

 

Задача 1. 

Підприємство «Діброва» розробляє новий вид продукції. Дані на бюджетний період щодо 

обсягу та ціни продажу цього продукту, витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією 

нової продукції, наведено нижче. 

Показник Значення показника 

Запланований обсяг продажу, од.  35 000 

Ціна, грн  70 

Матеріальні витрати(прямі), грн  12 

Прямі витрати на оплату праці, грн  4 

Загально виробничі витрати, грн  2 

Планові витрати на збут, грн  2 % від доходу періоду 

Планові адміністративні витрати, грн  8% від прямих витрат 

Постійні витрати  240 000 

 

Запаси готової продукції на кінець періоду становлять10 % планового обсягу продажу 

Завдання: 

1. Складіть плановий бюджет доходів і витрат підприємства на бюджетний період 



2. Визначте  рентабельність  продажу  за  показником  чистого прибутку. 

Бюджет доходів і витрат 

Валовий дохід, грн   

Обсяг виробництва, од.   

Валові витрати, грн   

— змінні   

— постійні   

Валовий прибуток, грн   

Чистий прибуток, грн   

Рентабельність, %   

 

Задача 2. 

Підприємство «Маркет-про» розробляє новий вид продукції. Дані на бюджетний період 

про обсяг і ціну продажу цього продукту, витрати, пов’язані з виробництвом і реалізацією 

нової продукції, наведено в таблиці. 

Планові і фактичні параметри випуску нового продукту 

Показник Значення 

Запланований обсяг продажу, од. 35 000 

Фактичний обсяг продажу, од. 38 000 

Ціна, грн 70 

Матеріальні витрати, грн 12 

Прямі витрати на оплату праці, грн(план) 4 

Прямі витрати на оплату праці, грн(факт) 6 

Загальновиробничі витрати на одиницю продукції, грн 2 

Планові витрати на збут, грн 2 % від доходу періоду 

Фактичні витрати на збут, грн 3 % від доходу періоду 

Планові адміністративні витрати, грн 8 % від прямих витрат 

Фактичні адміністративні витрати, грн 5 % від прямих витрат 

 

Запаси готової продукції на кінець періоду становлять 10 % від планового обсягу 

продажу. 

Складіть плановий, фактичний та гнучкий бюджети доходів і витрат підприємства на 

бюджетний період. 

 

Задача 3. 

За наведеними нижче даними операційних і фінансових бюджетів на прогнозний період 

щодо стану господарських засобів підприємства «Ера» складіть розрахунковий баланс на 

наступний рік, розрахуйте й проаналізуйте показники дебіторської та кредиторської 

заборгованості: 

заборгованість банку за довгостроковою позичкою — 900 тис. грн; 

програмне забезпечення — 600 тис. грн; 

заборгованість постачальникам за одержані від них матеріальні цінності — 275,25 тис. 

грн; 

нерозподілений прибуток звітного року — 506 тис. грн; 

заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці — 105 тис. грн; 

знос (амортизація) основних засобів — 529 тис. грн; 

готівка в касі — 0,2 тис. грн; 

куповані напівфабрикати на складах і в цехових коморах — 920 тис. грн; 

заборгованість різним організаціям — 71,5 тис. грн; 

виготовлена продукція на складі — 600 тис. грн; 

заборгованість банку за короткостроковою позичкою — 390 тис. грн; 

комплектуючі вироби — 37,6 тис. грн; 

статутний капітал — 8713,45 тис. грн; 

грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку — 500 тис. грн; 



заборгованість бюджету за податком, утриманим із заробітної плати робітників і 

службовців — 28 тис. грн; 

заборгованість за відрахуваннями на соціальне страхування — 8,5 тис. грн; 

матеріали на складі та в цехових коморах — 46,2 тис. грн; 

резервний капітал — 928 тис. грн; 

сума авансів, виданих працівникам підприємства на витрати з відряджень — 0,1 тис. 

грн; 

нерозподілений прибуток минулого року — 555 тис. грн; 

заборгованість покупців за відвантажену їм продукцію — 658 тис. грн; 

витрати на утримання очисних споруд — 160 тис. грн; 

придбані патенти, ліцензії — 100 тис. грн; 

основні засоби — 8556,8 тис. грн; 

паливо — 50,8 тис. грн; 

незакінчені складанням вузли продукції в цехах на робочих місцях — 734,7 тис. грн; 

лак, фарби та інші матеріали на складі — 780 тис. грн. 

 

Задача 4. 

Очікуваний на 1 січня баланс готівкових коштів компанії повинен скласти 30 тис. грн. 

Обсяг продажів: грудень - 90 тис. грн., січень - 75 тис. грн., лютий - 75 тис. грн., березень - 80 

тис. грн. Аналіз звітності показує, що покупці оплачують покупки в такий спосіб: 60% 

протягом місяця покупки, 40% протягом наступного місяця. Витяги зі Звіту про закупівлі: 

грудень - 60 тис. грн., січень - 55 тис. грн., лютий - 45 тис. грн., березень - 55 тис. грн. 

Всі закупівлі здійснюються в кредит і минулий досвід показує, що 90 % кредиту 

погашається в тому ж місяці, а відбивається ця подія на балансі наступного місяця. Витрати 

на виплату заробітної плати становлять 15 тис. грн. в місяць, а накладні витрати становлять 

20 тис. грн. в мірнсяць (включаючи 5 тис. грн. амортизаційних відрахувань) і оплачуються 

щомісяця. 

Податки на суму 28 тис. грн. повинні бути сплачені в лютому, і компанія повинна в 

березні отримати гроші за позовом про відшкодування шкоди на суму 23 тис. грн. 

Завдання: 

а) Скласти бюджет готівкових коштів на січень, лютий і березень; 

б) Пояснити користь складання таких звітів і розробити рекомендації для компанії, 

грунтуючись на результатах відповіді на пункт а). 

 

Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів. 

1.Нуль-базис бюджетування. Сутність, переваги та недоліки  

2.Збалансований бюджет підприємства: особливості досягнення  
 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, розв’язання задач та вправ, 

обговорення виконаних завдань, тестування. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1.Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 31.12.1999 р.  № 318. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00   (дата звернення 15.12.2019). 

2.Дохід : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства 

фінансів України 29.11.1999 р.  № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 

(дата звернення 15.12.2019). 

3.Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13


Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1.Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: навч. 

посіб. Київ : НАУ, 2004. 96 с. 

2.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

3.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С.  Бюджетування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 

с. 

4.Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

5.Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

 

Допоміжна література:  

1.Кудлак В. Я. Фінансове планування та прогнозування : курс лекцій. Тернопіль : ТНТУ, 

2016. 94 с. 

2.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні 

та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

3.Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

4.Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

5.Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

6.Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : 

НУВГП, 2014. 61 с. 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного практичного заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

https://www.biblio.com/books/1270428331.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579
http://www.cfo.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/


План практичного заняття № 3 

 

Тема 9. Аналіз та оцінювання виконання бюджетів 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 

 

Мета практичного заняття: виробити практичні навики щодо аналізу та оцінювання 

виконання бюджетів. 

 

Завдання заняття: виробити практичні навики бюджетного контролю, оцінювання 

діяльності центрів фінансової відповідальності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою практичного заняття: 
1. У чому полягає сутність бюджетного контролю? 

2. Яке призначення бюджетного контролю? 

3. Коротко охарактеризуйте процес контролю виконання статичного бюджету. 

4. Яке призначення звіту про виконання бюджету? 

5. Який формат та основні показники звіту про виконання бюджету? 

6. Що таке «відхилення у виконанні бюджетів»? 

7. Які групи відхилень виділяють, чим вони характеризуються? 

8. Коротко охарактеризуйте гнучкий бюджет. 

9. Як розраховуються показники гнучкого бюджету? 

10. Які групи відхилень виділяють за гнучкого бюджетування? 

11. Коротко охарактеризуйте критерії вибору показників оцінювання діяльності центрів 

фінансової відповідальності. 

12. У чому полягає сутність принципу контрольованості при оцінюванні діяльності центрів 

фінансової відповідальності? 

 

План практичного заняття: оголошення теми і мети проведення заняття, тестовий контроль та 

розв’язування задач, підведення загальних результатів практичного заняття. 

 

Задача 1. 

На основі планових і фактичних даних про операційну діяльність підприємства 
здійсніть аналіз бюджету доходів і витрат за ІІІ квартал з використанням технології 
гнучкого бюджетування. Плановий бюджет доходів і витрат підприємства наведено в 
табл. 1 фактичний бюджет доходів і витрат підприємства — у табл. 2. 

Таблиця 1 

Плановий бюджет доходів і витрат підприємства на III квартал 

Показник Значення 

Обсяг продажу, од. 70 000 

Ціна (планова), грн 42,4 

Змінні витрати на одиницю, грн 23 

Змінні витрати на збут (12,5 % обсягу продажу), грн 371 000 

Постійні витрати на збут, грн 635 210 
 

 

 

 

 

 



Таблиця 2 

Фактичні дані діяльності підприємства за III квартал 

Показник Значення 

Обсяг продажу, од. 57 000 

Ціна (фактична), грн 44,78 

Змінні витрати на одиницю, грн 23,5 

Змінні витрати на збут (12,5 % обсягу продажу), грн 178 672 

Постійні витрати на збут, грн 627 760 

 

Складіть звіт про виконання бюджету, використовуючи технологію гнучкого 

бюджетування, заповнивши відповідну таблицю. За результатами розрахунків проаналізуйте 

роботу підприємства у звітному періоді. 

Формат звіту про виконання бюджету підприємства за ІІІ квартал наведено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Формат звіту про виконання бюджету підприємства за III квартал, грн 

Показник План Факт Гнучкий 

бюджет 

Відхилення 

за 

рахунок 

обсягу 

продажу 

Відхилення 

за 

рахунок 

змін витрат 

 

Обсяг продажу, од.      

Виручка від реалізації, грн      

Змінні витрати, грн      

Змінні витрати на збут, грн      

Разом змінні витрати, грн      

Маржинальний дохід, грн      

Постійні витрати, грн      

Прибуток, грн      

 

Задача 2. 

За наведеними нижче даними операційних і фінансових бюджетів на прогнозний 
період щодо стану господарських засобів підприємства «Фронтон» складіть 
розрахунковий баланс на наступний рік, розрахуйте і проаналізуйте показники 
ліквідності та платоспроможності: 

довгострокові кредити банку — 500 тис. грн; 
заборгованість постачальникам за поставлені матеріали — 270 тис. грн; 
виготовлена продукція на складі підприємства — 110 тис. грн; 
статутний капітал — 10 000 тис. грн; 
векселі одержані — 35 тис. грн; 
заборгованість бюджету по акцизному збору — 20 тис. грн; 
заборгованість покупців за відвантажену готову продукцію — 95 тис. грн; 
додатковий капітал — 120 тис. грн; 
нерозподілений прибуток звітного року — 930 тис. грн; 
куповані напівфабрикати на складах і в цехових коморах — 90 тис. грн; 
векселі видані — 800 тис. грн.; 
розрахунки з відшкодування матеріального збитку, завданого винними особами 

підприємству — 10 тис. грн; 
заборгованість засновників по внесках до статутного капіталу — 30 тис. грн; 
резервний капітал — 550 тис. грн; 
грошові документи — 330 тис. грн; 
аванси одержані — 360 тис. грн; 
заборгованість робітникам і службовцям з оплати праці — 230 тис. грн; 
основні засоби — 12370 тис. грн; 



грошові кошти на розрахунковому рахунку в банку в національній валюті — 1050 
тис. грн; 

заборгованість з податку на додану вартість — 190 тис. грн; 
знос (амортизація) основних засобів — 700 тис. грн; 
зобов’язання за розрахунками з органами соціального страхування — 30 тис. 

грн; 
готівка в касі підприємства — 10 тис. грн; 
заборгованість бюджету за податком з доходів фізичних осіб, утриманим із 

заробітної плати робітників і службовців — 70 тис. грн; 
розрахунки за авансами виданими — 700 тис. грн; 
заборгованість підприємства різним організаціям — 60 тис. грн. 

 

Задача 2. 

Заповніть дані, яких не вистачає в поданому нижче бюджеті доходів та витрат компанії.  

Дані бюджету доходів і витрат 

Показники Всього На одиницю Частка, % 

Виторг від реалізації (в розрахунку на 1 500 

од.), тис. грн. 

37500  100 

Змінні витрати, тис. грн. 18000   

Маржинальний прибуток, тис. грн.    

Постійні затрати, тис. грн. 12000   

Прибуток до оподаткування, тис. грн.    

Ставка податку на прибуток, %   18 

Чистий прибуток, тис. грн.    

 

За даними бюджету визначте: 

 точку беззбитковості в натуральному і вартісному вираженні; 

 запас фінансової міцності; 

 обсяг продажів на наступний період, у разі, якщо структура витрат залишиться 

незмінною, а компанія планує подвоїти прибуток до оподаткування; 

 обсяг продажів на наступний період, у разі, якщо структура витрат залишиться 

незмінною, а компанія планує отримати чистий прибуток (після сплати податку на прибуток) 

в розмірі 10 000 грн; 

 обсяг продажів на наступний період, у разі, якщо структура витрат залишиться 

незмінною, а компанія планує подвоїти запас міцності; 

 прибуток до сплати податків, у разі збільшення виручки вдвічі. 

 

Додаткові завдання для підготовки до практичного заняття: підготовка рефератів. 

1. Процесно-орієнтоване бюджетування, як інструмент управління вартістю компанії 

2. Фінансове моделювання та його місце в бюджетуванні  
 

Форми контролю знань – презентація виконаних завдань, розв’язання задач та вправ, 

обговорення виконаних завдань, тестування. 

 

Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1. Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом 

Міністерства фінансів України 31.12.1999 р.  № 318. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00   (дата звернення 15.12.2019). 

2. Дохід : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства 

фінансів України 29.11.1999 р.  № 290. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 

(дата звернення 15.12.2019). 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99


3. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1. Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів 

: Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с. 

2. Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : 

ПанТот, 2015. 436 с. 

3. Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять 

финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с. 

4. Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: навч. 

посіб. Київ : НАУ, 2004. 96 с. 

5. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

6. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С.  Бюджетування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 

с. 

7. Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

9. Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

 

Допоміжна література:  

1. Кудлак В. Я. Фінансове планування та прогнозування : курс лекцій. Тернопіль : ТНТУ, 

2016. 94 с. 

2. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: 

теоретичні та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

3. Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

4. Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

5. Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

6. Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне 

: НУВГП, 2014. 61 с. 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.biblio.com/books/1270428331.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579
http://www.cfo.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/


План семінарського заняття № 4 

 

Тема 10. Організація бюджетного процесу на підприємствах 

Тема 11. Мотивація і відповідальність в бюджетуванні 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 

 

Мета практичного заняття: закріпити теоретичний матеріал щодо організації бюджетного 

процесу на підприємствах; закріпити знання теоретичних основ мотивації і відповідальності 

в бюджетуванні. 

 

Завдання заняття:  
- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття;  

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 

1.Які спеціалісти підприємства займаються аналізом бюджетної звітності? 

2.Яке практичне значення регламентних документів на підприємстві? 

3.Яка інформація необхідна для формування Положення про бюджетний регламент? 

4.Назвіть основні елементи бюджетного регламенту 

5.У чому полягають відмінності між «регламентом» і «положенням»? 

6.Яка основна мета функціонування бюджетного комітету на підприємстві? 

7.Які основні етапи регламентації процесу бюджетування? 

8.Які особливості і можливості мотивації персоналу в умовах бюджетування. 

9.Назвіть показники і умови преміювання для різних центрів відповідальності в складі 

підприємства. 

 

План семінару:  

1.Учасники процесу бюджетування на підприємстві та їх функції.  

2.Регламентація функціонування системи бюджетування на підприємстві за структурою 

об’єктів бюджетування.  

3.Регламентація процесу бюджетування у часі. Бюджетний цикл і бюджетний процес.  

4.Суть і принципи мотивації в бюджетуванні 

5.Показники і умови преміювання для різних центрів відповідальності в складі підприємства. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів. 

1.Фінансові та підприємницькі ризики в процесі бюджетування   

2.Інтегрована система бюджетування  на підприємстві  

3.Управлінські рішення при бюджетуванні  

4.Психологічні аспекти бюджетування  

 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, тестування. 

 



Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1.Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1.Ковтун С. Бюджетирование на современном предприятии или как эффективно управлять 

финансами. Харьков : Фактор, 2005. 336 с. 

2.Косарев О. Й., Волик В. М. Методологія бюджетування діяльності підприємств: навч. 

посіб. Київ : НАУ, 2004. 96 с. 

3.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

4.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ноджак Л. С.  Бюджетування зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств: навч. посібн. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2006. 352 

с. 

5.Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

6.Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

 

Допоміжна література:  

1.Короленко С. М. Організація системи бюджетування на підприємстві. Вісник 

Приазовського державного технічного університету. Серія : Економічні науки. 2016. Вип. 

32(1). С. 291-296. 

2.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні 

та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

3.Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

4.Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

5.Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

6.Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : 

НУВГП, 2014. 61 с. 

 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.biblio.com/books/1270428331.html
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669254:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669254:%D0%95%D0%BA.%D0%BD.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9B%D1%96%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%93$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100579
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План семінарського заняття № 5 

 

Тема 12. Інформаційні технології в бюджетуванні 

 

Навчальний час: 2 год. 

 

Міжпредметні зв’язки:  

забезпечуючі: Мікроекономіка. Фінанси суб’єктів підприємництва. Корпоративні фінанси. 

Бухгалтерський облік. 

забезпечувані: Фінансовий аналіз. Управління фінансами суб’єктів господарювання. 

Фінансова безпека підприємств. 

 

Мета практичного заняття: закріпити теоретичний матеріал щодо використання 

інформаційних технологій в бюджетуванні. 

 

Завдання заняття:  
- опрацювання основного навчального матеріалу із поданої теми;  

- аналіз додаткових літературних джерел стосовно питань, що виносяться на семінарське 

заняття;  

- формування системи навичок та умінь студентів у контексті досліджуваної тематики;  

- виявлення напрямів практичного застосування отриманих теоретичних знань;  

- оцінювання рівня підготовки студентів в межах семінарського заняття з метою подальшого 

стимулювання їхньої навчальної активності. 

 

Питання для перевірки базових знань за темою семінару: 
1. Які можливості надає автоматизація системи бюджетування на підприємстві? 

2. Охарактеризуйте проблеми впровадження автоматизованої системи бюджетування на 

вітчизняних підприємствах. 

3. Охарактеризуйте основні варіанти організації збирання та оброблення первинної 

інформації про фактичні результати господарської діяльності на підприємстві для цілей 

бюджетування. 

4. Охарактеризуйте автоматизацію бюджетування як елемент системи бюджетування. 

5. Визначте основні вимоги до програмного забезпечення для автоматизації процесу 

бюджетування на підприємстві. 

6. Назвіть основні типи програмного забезпечення для автоматизації бюджетування на 

підприємстві. 

7. Наведіть коротку характеристику функціонального призначення комп’ютерних програм 

для автоматизації системи бюджетування на підприємстві. 

8. Назвіть види комп’ютерних програм за масштабністю. 

9. Визначте можливості впровадження на різних типах підприємств різних за масштабністю 

комп’ютерних програм. 

 

План семінару:  
1.Основні цілі використання інформаційних технологій у бюджетуванні. 

2.Типи комп’ютерних програм, які використовуються для автоматизації системи 

бюджетування на підприємстві. 

3.Проблеми автоматизації бюджетування на підприємстві. 

 

Додаткові завдання для підготовки до семінару: підготовка рефератів. 

1.Концепція методології MRР та її використання в бюджетуванні  

2.Концепція методології ЕRP та її використання в бюджетуванні  

 
 

Форми контролю знань – обговорення питань, доповідей, рефератів, тестування. 

 



Рекомендована література до теми семінару:  

Законодавчі та нормативні акти:   

1.Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку. Затверджене наказом Міністерства фінансів України 07.02.2013 р. № 

73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13  (дата звернення 15.12.2019). 

 

Основна та допоміжна література  

Основна література:  

1.Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності: навч. посібн. / Кузьмін О.Є. та ін. Львів : 

Видавництво «Растр-7», 2014. 242 с. 

2.Білик М. Д., Бєлялов Т. Є. Фінансове планування на підприємстві: навч. посіб. Київ : 

ПанТот, 2015. 436 с. 

3.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування на підприємстві : навч. посіб.  Київ : Кондор, 

2008. 312 с. 

4.Основи бюджетування : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / за заг. ред. Л. П. 

Батенко. Київ : КНЕУ, 2010. 202 с. 

5.Shim J.K., Siegel J.G. Budgeting Basics and Beyond. Hoboken : John Wiley & Sons, Inc., 

2005. 414 р. 

 

Допоміжна література:  

1.Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні 

та прикладні засади : монографія. Київ : Кондор, 2007. 234 с. 

2.Ліхоносова Г. С., Нецвітаєва О. І. Механізми бюджетування діяльності підприємства : 

можливості управління фінансовою безпекою. Часопис економічних реформ. 2019. № 3. С. 

24-30. 

3.Михайленко О. В., Свірідкіна К. В. Розробка, впровадження та автоматизація процесу 

бюджетування на підприємстві. Проблеми системного підходу в економіці. 2019. Вип. № 3 

(71). С. 240-246.   

4.Стецюк П. А., Корнійчук Г. В. Бюджетування в системі управління фінансовим 

потенціалом підприємств. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2018. № 1 (23). С. 12-19. 

5.Хруцкий В. Е. Внутрифирменное бюджетирование. Теория и практика : учебн. Москва : 

Юрайт, 2018. 457 с. 

6.Шило Ж. С. Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання : конспект лекцій. Рівне : 

НУВГП, 2014. 61 с. 

7.Ювженко Н. М. Зарубіжний досвід застосування автоматизованих систем бюджетування. 

Економiка та держава. 2019. № 4. С. 106-111. 

 

Інтернет-ресурси:  

1. http://www.cfo.ua/ − Фінансовий аналітик-сервіс. Обмін унікальними знаннями та побудова 

ефективних комунікацій. 

2. www.usfa.kiev.ua – Фінансові новини України. 

 

Обладнання заняття, ТЗН тощо:  мультимедійний пристрій. 

 

Завдання студентам на самостійне опрацювання навчального матеріалу для підготовки до 

наступного семінарського заняття зазначені у методичних рекомендаціях щодо виконання 

самостійної роботи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13
https://www.biblio.com/books/1270428331.html
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