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– 

Політика дисципліни Академічна доброчесність. Здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись 

принципів академічної доброчесності, визначених Кодексом академічної 

доброчесності Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. Здобувачі вищої освіти повинні відвідати всі лекції і 

практичні заняття курсу. Пропуски практичних занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. Здобувачі вищої освіти мають 

можливість за власною ініціативою підготувати доповіді до тем практичних занять, 

визначених робочою програмою, опрацювати поглиблено окремі теми або питання; 

обрати самостійно тему ІНДЗ та творчо підійти до її вирішення. 

Що будемо вивчати?  Фінансово-господарська діяльність підприємства, направлена на обґрунтування й 

реалізацію управлінських рішень і відображена в системі бюджетів. 

Чому це треба вивчати?  Наданні здобувачам знань про завдання і методи складання бюджетів та 

використання їх в якості інструменту планування і контролю в поточній виробничо-

комерційній діяльності підприємств. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів 

господарювання.  

Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог професійної етики.  

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських інформаційних 

технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в системі прийняття 

управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

Як можна використати 

набуті знання та уміння? 

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо організації 

обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

Зміст дисципліни Сутність бюджетного методу управління підприємством. 

Типологія бюджетів підприємства. Бюджетна піраміда. 

Структуризація підприємства для цілей бюджетування. 

Технологія формування операційних бюджетів. 

Формування фінансових бюджетів підприємства. 

Аналіз та оцінювання виконання бюджетів. 

Формування системи бюджетування на підприємстві. 

Організація бюджетного процесу на підприємствах. 

Автоматизація процесу бюджетування на підприємстві. 

Обов’язкові завдання Поглиблене опрацювання окремих тем або питань; виконання практичних завдань; 

підготовка рефератів за обраною темою; виконання індивідуальних навчально-

дослідних завдань; підготовка до поточного контролю знань, що полягає в 

опрацюванні контрольних запитань і питань для самодіагностики; систематизація 

вивченого матеріалу з метою підготовки до заліку. 
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Міждисциплінарні зв’язки Організація і методика аудиту, аналіз господарської діяльності, бюджетування 

діяльності суб’єктів господарювання. 
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