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викладача
1. Загальна інформація
Тип дисципліни – обов’язкова
Мова викладання – українська
Навчальна дисципліна викладається на 3 курсі у 6 семестрі для денної та на 4 курсі у 8
семестрі заочної форм навчання
Кількість кредитів ECTS – 7, годин – 210.
всього
лекції
лабораторні
практичні
Аудиторні заняття, годин:
50
20
30
денна
16
8
8
заочна
Денна – 160
Заочна – 194
Самостійна робота, годин
Розклад занять
2. Анотація навчальної дисципліни
«Бюджетування і контролінг»  це дисципліна, що вивчає механізм бюджетування
та контролінгу в системі управління підприємством.
«Бюджетування і контролінг»  дисципліна в підготовці спеціалістів економічного
профілю, яка передбачає певну підготовку та обізнаність студентів з економіки, математики,
менеджменту, статистики. Застосування інструментарію бюджетування і контролінгу дає
можливість удосконалити систему управління підприємством, що є важливим для майбутніх
спеціалістів в сфері економіки і бізнесу.
3. Мета навчальної дисципліни
Метою дисципліни є формування у студентів системи спеціальних знань щодо
бюджетного планування та практичних навичок стосовно технології бюджетування та
побудови системи бюджетів на підприємствах з метою удосконалення управління грошовими
потоками та вибору оптимального варіанту розвитку підприємства чи його окремих
структурних підрозділів.
Основні завдання дисципліни  засвоєння студентами навчального матеріалу
стосовно: сутності бюджетування на підприємстві та етапів його реалізації; визначення місця
бюджетування в системі управління підприємством; оволодіння методами фінансового
планування; розкриття нормативних засад та методів бюджетного планування; вивчення
підходів до організації, мотивації, контролю та регулювання процесу бюджетування на
підприємстві.
У результаті вивчення курсу бюджетування і контролінг студенти повинні
знати:
 економічний зміст, цілі, завдання та принципи бюджетування;
 методи та особливості організації бюджетного процесу на підприємстві;
 систему бюджетного управління на підприємстві;
 методику бюджетування на підприємстві;

 принципи організації бюджетного процесу на підприємстві;
 особливості розробки бюджетів на підприємстві;
 особливості та порядок складання операційних, фінансових та інвестиційних бюджетів
підприємства;
 сутність та методичний інструментарій контролінгу.
вміти:
 використовувати методи фінансового планування та бюджетування;
 організувати бюджетний процес на підприємстві;
 складати різні види бюджетів на підприємстві;
 володіти основами бюджетного планування на підприємстві;
 використовувати методи контролінгу.
Самостійна робота студентів включає знайомство з літературою, підготовку до
практичних робіт, виконання індивідуальних домашніх завдань, роботу на ПК.
4. Програмні компетентності та результати навчання за дисципліною
5. Зміст навчальної дисципліни

6. Система оцінювання та інформаційні ресурси
Види контролю: поточний, підсумковий.
Нарахування балів
Інформаційні ресурси
7. Політика навчальної дисципліни
Політика всіх навчальних дисциплін в ОНАХТ є уніфікованою та визначена з
урахуванням законодавства України, вимог ISO 9001:2015, «Положення про академічну
доброчесність в ОНАХТ» та «Положення про організацію освітнього процесу».
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