
Підручники та посібники для вивчення дисципліни 

 

1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР., із зм. та доп. від 1 

лютого 2011 року N 2952-VI – [Електронний ресурс]. – Режим доступу. – 

http://zakon.rada.gov.ua/  

2. Бюджетний Кодекс України № 2456 -VІ від 08.07.10р., зі змінами 

(Інтернет-ресурс. – Джерело доступу: [http:/www.zakon 2. rada.gov.ua) 

3. Господарський Кодекс України від 16.01.03р № 436-ІV, зі змінами і 

доповненнями 

4. Економічна класифікація видатків бюджету, затверджена наказом МФУ 

від 26.12.2011р. №1738 

5. Закон України “Про Державний бюджет України на 20015р.” від 

28.12.2014р. № 80-VІ ІІІ (Інтернет-ресурс. – Джерело доступу: 

[http:/www.zakon 2. rada.gov.ua) 

6. Закон України " Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" 

від 16.07.99р. №996-ХІУ, зі змінами (Інтернет-ресурс. – Джерело доступу: 

[http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14]) 

7. Закон України " Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування” від 08.07.10р. №2464 – VІ ((Інтернет-

ресурс. – Джерело доступу: [http://www.zakon 2. rada.gov.ua) 

8. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, 

затверджена наказом МФУ від 21.06.2012р. № 754 

9. Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єктів державного 

сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. №11 

10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів 

суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. 

№11 

11. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних 

активів суб’єктів державного сектору, затверджені наказом МФУ від 

23.01.2015 р. №11 

12. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів суб’єктів 

державного сектору, затверджені наказом МФУ від 23.01.2015 р. №11 

13. Наказ ДПА України «Про затвердження Положення про Реєстр 

неприбуткових установ і організацій» від 24.01.2011р. (www.zakon 2. 

rada.gov.ua) 

14. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

державному секторі, затверджені наказом МФУ від 12.10.2010 р. № 1202, зі 

змінами 

15. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, 

затверджений наказом МФУ №611 від 26.06.2013р., зі змінами 

16. Податковий кодекс України від 02.10.10р. №2755-VІ, зі змінами та 

доповненнями 



17. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене 

наказом МФУ від 02.09.2014 р. №879 

18. Постанова КМУ «Про затвердження Типового положення про 

бухгалтерську службу бюджетної установи» від 26.01.11р. № 59, зі змінами 

(www.vobu.com.ua) 

19. Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ» від 24.01.11р. №37 

20. Бутинець Ф.Ф., Останчук Г.П., Остап’юк Н.А., Сисюк С.В. 

Бухгалтерський облік в бюджетних установах: Навч. посібник. -–Житомир: 

ПП “Рута”, 2010. - 472с. 

21. Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах: Навч. посібник. – К.: 

“Центр учбової літератури”, 2012. –592 с. 

22. Матвєєва В., Замазій С. Все про облік і оподаткування бюджетних 

установ. – Х.: Фактор, 2010. – 1024 с. 

23. Лень В.С. Облік в бюджетних установах. Навчальний посібник. – 

Київ:Каравела, 2017. – 564с.  

24. Дідик А., Лемішовський В. Бюджетні установи: облік та 

оподаткування, кадри та зарплата, звітність. Навчальний посібник. – 

Київ:ТОВ «Видавнича група «Бухгалтери Укоаїни», 2019. – 652с.  

Додаткова 

22.  Атамас П.Й. Облік в бюджетних установах. К.: “Центр учбової 

літератури”, 2011. –312с. 

23.  Ватуля І.Д. Облік у бюджетних установах: Навч. посібн.- К.: “Кондор”, 

2009. - 368с. 

24.  Михайлов М.Г. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і 

організаціях: Навч. посібн.- К.: “Ліра - К”, 2011. – 384с. 

25.  Облік у бюджетних установах: Навч. посібник / за ред. д.е.н. О.А. 

Заїнчковського та к.е.н. Сторожук Т.М. – Ірпінь: Академія ДПС України, 

2008 – 535с. 

26.  Шара Є.Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних установах і 

організаціях: Навч. посібн.- К.: “Ліра - К”, 2011. – 440с. 

Інформаційні ресурси: 

27. Література бібліотеки університету і методичного кабінету кафедри. 

28. http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в Україні. 

29. http://www.nbuv.gov.ua/–Національна бібліотека України  м.. 

В.І.Вернадського 

30. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково-

інформаційні центри України. 

31. www.minfin.gov.ua – сайт Міністерства фінансів України. 

32. http://sfs.gov.ua – сайт ДФС 

33.  https://buhgalter.com.ua  – сайт бухгалтерського порталу Бухгалтер com.ua 

34  https://www.budgetnyk.com.ua  - сайт бухгалтерського порталу Бюджетник 


