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 Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 
https://finance.udau.edu.ua/assets/files/opponp/opp-magistri-2021.pdf 

Перелік загальних 

компетентностей (ЗК) 

ЗК1.Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК4.Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

 Перелік фахових 

кометентностей  (СК) 

СК3.Здатність застосовувати управлінські навички у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

СК10.Здатність використовувати фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та 

страхування для прийняття управлінських рішень в аграрному секторі економіки. 

 Перелік програмних 

результатів навчання   

( ПР) 

ПР3.Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових підходів і методів до 

конкретних ситуацій професійної діяльності.  

ПР4.Відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну 

для вирішення професійних та наукових завдань в сфері фінансів, банківської справи та 

страхування.  

ПР12.Обґрунтувати вибір варіантів управлінських рішень у сфері фінансів, банківської 

справи та страхування та оцінювати їх ефективність з урахуванням цілей, наявних 

обмежень, законодавчих та етичних аспектів.  

ПР13.Оцінювати ступінь складності завдань при плануванні діяльності та опрацюванні її 

результатів.  

ПР14.Використовувати фундаментальні знання з фінансів, банківської справи та 

страхування у поєднанні з управлінським інструментами для здійснення професійної 

діяльності в аграрному секторі економіки. 

Опис дисципліни 

Структура 

навантаження 

Кількість годин -150 

Кількість лекційних годин -24 
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студентів Кількість практичних занять - 26 

Кількість годин для самостійної роботи студентів -100 

Форма підсумкового контролю - екзамен 

Методи навчання В освітньому процесі використовуються наступні методи навчання: тематичні лекції; 

практичні  заняття із вирішення професійно-орієнтованих задач; інтерактивні заняття; 

мозгова атака, «кейс-метод», індивідуальні заняття із підготовкою презентацій, 

розв’язанням конкретних ситуацій; консультації з викладачами; самонавчання на основі 

конспектів, посібників та іншої рекомендованої літератури, навчальних мультимедійних 

матеріалів, через електронне модульне середовище навчального процесу Moodle. 

Матеріали курсу « Бюджетний  менеджмент» розміщені на платформі Moodle 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140. В разі запровадження карантинних 

обмежень проводяться відеоконференції в форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів 

з викладачем забезпечують різноманітні сучасні платформи, такі як: Zoom, Google Meet. 

Мета курсу вивчення нормативно-правової бази у сфері реалізації бюджетних правовідносин, а також 

імплементація отриманих навичок у ході організації, планування та виконання навчальних 
і наукових процедур щодо впровадження окремих методів і прийомів бюджетного 

регулювання й управління. 

Формування системи знань про предмет, метод, принципи, сутність і  складові бюджетного 

менеджменту, функції  органів оперативного управління бюджетом, прийомів і методів, які 

використовують ці органи в процесі управління бюджетними ресурсами і відносинами та 

набуття практичних навичок  щодо    їх практичної реалізації. 

Завдання курсу вивченні сутності бюджетної системи України та принципів її побудови; 

ознайомлення із структурою бюджетного процесу та методологією бюджетної діяльності; 

застосуванні управлінської методології у межах формування системи економічних підходів 

до раціоналізації вітчизняного бюджетного процесу; 

сформуванні навиків роботи із законодавчими й інструктивними матеріалами. 

вивченні завдань, функцій та структури органів оперативного управління бюджетом; 
засвоєнні теоретичних основ організації бюджетного процесу; 

формуванні теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання доходної та 

видаткової частин бюджету; 

оволодінні навичками з обліку виконання бюджету та складання бюджетної звітності; 

оволодінні методами контрольної роботи щодо виконання бюджетів усіх рівнів. 

Зміст дисципліни 

Тема 1 Сутність та складові бюджетного менеджменту 

Тема 2   Сутність та структура бюджету держави як об’єкта  управління 

Тема 3 Органи оперативного управління бюджетом ( гостьовий лектор-начальник Уманського 

управління ДКСУ Черкаської області Білик Н.О.) 

Тема 4 Бюджетне планування 

Тема 5 Виконання бюджету( гостьовий лектор- заступник начальника Уманського управління 

ДКСУ Черкаської області -  начальника відділу обслуговування розпорядників та інших 

клієнтів  Байда Т.А.) 

Тема 6 Облік виконання бюджету ( гостьовий лектор- заступник начальника управління - 

начальника    відділу звітності і обліку  Піддубна Г.П.) 

Тема 7 Звітність про виконання бюджету (гостьовий лектор- заступник начальника управління - 
начальника    відділу звітності і обліку  Піддубна Г.П.) 

Тема 8 Бюджетний контроль 

Тема 9 Світовий досвід бюджетного менеджменту 

Політика дисципліни 

Організація навчання Регулярне відвідування лекцій, активна участь на практичних заняттях, ініціативність в 

обговоренні дискусійних тем, своєчасність виконання самостійної роботи. Організація 

навчання відбувається згідно розкладу http://mkr.udau.edu.ua/ 

Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 
(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів.  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки презентацій, есе та самостійної роботи студента, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

https://moodle.udau.edu.ua/course/view.php?id=140


в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату. 

Дотримання положень «Кодексу академічної доброчесності УНУС» доступний за 

посиланням: https://mon.udau.edu.ua/assets/files/normativni/kodeks-akademichnoi-

dobrochesnosti-unus-2019-1.pdf 

Розподіл балів, які отримують здобувачі 

Поточний ( модульний ) контроль  

Підсумковий контроль/контрольна 

робота 

 

Сума 
Змістовний модуль 1 Змістовний модуль 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 МК Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 МК  

30 

 

100 
5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 7 

5 5 6 7 7 7 7 7 6 6 7 30 100 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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