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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

вищої освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  5 

Галузь знань: 

07 «Управління та 

адміністрування» 

(шифр і назва)
 

Вибіркова 

Загальна кількість 

годин - 150 

Спеціальність: 

072 «Фінанси, 

страхування та 

банківська справа» 

Курс/рік 

підготовки 
Семестр 

Змістових модулів - 2 3 5-й 

 

Тижневе 

навантаження: 

аудиторних занять -    

2,85 год. 

самостійна робота 

студента –6,11 год. 
 

 

Ступінь вищої освіти: 

«Бакалавр» 

Вид занять 
Кількість 

годин 

Лекції 20 

Лабораторні 

заняття 
- 

Практичні 

заняття 
20 

Семінарські 

заняття 
- 

Самостійна 

робота 
110 

Форма контролю: залік  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Мета курсу: формування системи знань з  організації  та ведення 

бюджетного обліку та складання фінансової звітності за національними 

стандартами. 

Завдання курсу: засвоїти сутність бюджетного обліку; вивчити 

інструментарій обліку в бюджетних установах; надбати навики вирішення 

управлінських завдань для розробки стратегії ефективного використання 

бюджетних коштів та виконання кошторису доходів та витрат. 

Предмет: теоретичне та методичне забезпечення процесу організації 

бюджетного обліку в сучасних умовах  

Вивчивши дисципліну «Облік і звітність в бюджетних установах» студент  

повинен:   

знати: 

 сутність бюджетного обліку, його предмет, об’єкти, принципи та 

функції; 

 особливості організації бухгалтерського обліку бюджетних установ, 

його функції, завдання і принципи, форми організації;  

 облікові регістри та техніку облікової реєстрації в бюджетних 

установах;  

 порядок ведення синтетичного та аналітичного обліку в бюджетних 

установах доходів і видатків, фінансово-розрахункових операцій, розрахунків із 

заробітної плати, страхування і стипендій, необоротних активів, 

нематеріальних активів, запасів, виробничих витрат, власного капіталу, фондів 

тощо;  

 порядок складання кошторису та техніку обліку виконання кошторисів 

за загальним та спеціальним фондами. 

вміти: 

 обґрунтовувати основні особливості, задачі та функції бюджетного 

обліку; 

 застосовувати План рахунків бюджетної установи при відображенні 

господарських операцій;  

 заповнювати облікові регістри, що використовуються у бюджетних 

установах;  

 складати бухгалтерські проведення з обліку доходів і видатків 

загального та спеціального фондів бюджетних установ;  

 відображати в обліку господарські операції бюджетних установ за 

різними ділянками обліку;  

 визначати фінансовий результат за звітний період бюджетної 

установи;  

 складати фінансову звітність . 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 «Основи побудови та організації бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах» 

  

Тема 1 Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах  

Поняття бюджетних установ. Сутність та предмет обліку в бюджетних 

установах. Роль функції та завдання обліку в бюджетних установах. 

Нормативна база. Статті класифікації доходів  та видатків. Кошториси 

бюджетних установ. Види кошторисів. Меморіально-ордерна форма ведення 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах. План рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі [3;4; 11; 22; 23]. 
  

Тема 2 Облік доходів, видатків та витрат 

Класифікація доходів та видатків бюджетних установ та загальні засади їх 

обліку. Джерела надходження доходів загального фонду. Власні надходження 

бюджетних установ. Доходи від плтних послуг, що надаються бюджетними 

установами Облік доходів загального та спеціального фондів бюджетної 

установи. Облік видатків бюджетної установи. Закриття рахунків доходів та 

видатків. Касові та фактині видатки бюджетних установ. 
  

Тема 3 Облік грошових коштів та зобов’язань 

Загальні засади обліку грошових коштів та фінансово-розрахункових операцій 

в бюджетних установах. Облік готівкових та безготівкових розрахунків. 

Порядок відкриття рахунків розпорядникам бюджетних коштів в органах 

державного казначейства. Облік розрахунків з бюджетом, дебіторами та 

кредиторами. Порядок надання та облік цільових пільгових державних кредитів 

для здобуття вищої освіти[1,2,3,4,7,12,14, 15].  
  

Тема 4 Облік розрахунків із заробітної плати, страхування та стипендій 

Завдання та організація обліку праці та її оплати в бюджетних установах. Облік 

персоналу та робочого часу. Документальне оформлення трудових відносин. 

Складання та затвердження штатного розпису. Пордок призначення стипендій. 

Облік матеріальної допомоги. Порядок розрахунку та виплати лікарняних. 

Форми та системи оплати праці. Облік розрахунків із заробітної плати. Облік 

відпусток. Облік стипендій. Розрахунок аліментів. Податкова соціальна пільга. 

Обов’язкові та інші утримання із заробітної плати. 
  

Тема 5 Облік необоротних активів 

Поняття необоротних матеріальних активів бюджетних установ, їх структура та 

завдання обліку. Документування операцій з основними засобами та іншими 

матеріальними необоротними активами. Синтетичний облік. Аналітичний облік 

необоротних матеріальних активів. Облік незавершеного капітального 

будівництва. Облік інвестиційної нерухомості. Порядок  та методи нарухвання 

амортизаціїНормативна та методична база з обліку нематеріальних активів. 



 

 

 

 

 

 

Завдання обліку нематеріальних активів, порядок їх визнання та оцінка. Облік 

надходження, наявності та вибуття нематеріальних активів. 

 [1,2,3,4,7,8,9,11,12,14, 15] 

  
  

Змістовий модуль 2. «Особливості обліку та складання звітності за 

національними стандартами бухгалтерського обліку» 

  

Тема 6 Облік запасів 

Нормативна база щодо організації обліку запасів. Синтетичний та аналітичний 

облік запасів. Облік надходження запасів. Конкурсні закупівлі товарі, робіт та 

послуг за державні кошти. Переоцінка запасів. Вибуття запасів. Облік бланків 

суворої звітності. Облік реалізації запасів[1,7,8,9,11,12,14, 15].  
  

Тема 7 Облік виробничих витрат. 

Загальні засади обліку виробничих витрат у бюджетних установах. Собівартість 

робіт, товарі, послуг. Облік витрат на науково-дослідні роботи. Облік витрат 

виробничих майстерень та підсобних сільських господарств.  
  

Тема 8 Облік власного капіталу 

Нормативна база з обліку та складові власного капіталу бюджетних установ. 

Облік внесеного капіталу. Облік капіталу у підприємствах. Облік фінансових 

результатів  виконання кошторису. Облік капіталу у дооцінках[,2,3,4,7,8,9,14, 

15].  
  

Тема 9 Інвентаризація в бюджетних установах 

Організація інвентаризації в бюджетних установах. Загальні засади 

інвентаризації в бюджетних установах. Урегулювання інвентаризаційних 

розбіжностей. Інвентаризація об’єктів обліку. Оформлення результатів 

інвентаризації. 
  

Тема 10  Звітність бюджетних установ 

Загальна характеристика та класифікація звітності бюджетних установ. 

Фінансова звітність бюджетних установ. Бюджетна звітність суб’єктів 

бухгалтерського обліку в державному секторі. Податкова звітність в 

бюджетних установах. Звітність бюджетних установ за розрахунками з 

фондами загальнообов’язкового державного  соціального страхування. 

Статистична звітність бюджетних установ[1,2,3,4,7,8,9,11,12,14, 15].  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4 СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Номер 

тижня 
Вид занять 

Тема заняття та завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин 
балів 

лк лаб пр. СРС 

Змістовий модуль 1 «Основи побудови та організації бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах» 

1 

Лекція 1 

Основи побудови бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах  

 

2     

Практична 

робота  

№ 1 

Основи побудови бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах  

 

  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

2 

Лекція 2 Облік доходів, видатків та витрат 2     

Практична 

робота  

№ 2 

Облік доходів, видатків та витрат   2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

3 

Лекція 3 Облік грошових коштів та зобов’язань  2     

Практична 

робота № 3 
Облік грошових коштів та зобов’язань   2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

4 

Лекція 4 

Облік розрахунків із заробітної плати, 

страхування та стипендій 

 

2     

Практична 

робота  

№ 4 

Облік розрахунків із заробітної плати, 

страхування та стипендій 

 

  2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

5 

Лекція 5 Облік необоротних активів 2     

Практична 

робота  

№ 5 

Облік необоротних активів   2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

6,7 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК І    5  

ПМК І 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль І 
    10 

Всього за змістовий модуль 1 –75 год. 10  10 55 50 

Номер 

тижня 

Вид заня 

 

 

 

ь 

Тема заняття та завдання на 

самостійну роботу 

Кількість 

годин балів 

лк лаб. пр. СР  



 

 

 

 

 

 

Змістовий модуль 2. «Особливості обліку та складання звітності за національними 

стандартами бухгалтерського обліку» 

 

8 

Лекція 6 
  Облік запасів 

 
2     

Практична 

робота  

№ 6 

Облік запасів    2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

9 

Лекція 7 Облік виробничих витрат  2     

Практична 

робота  

№ 7 

Облік виробничих витрат    2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

10 

Лекція  8 Облік власного капіталу  2     

Практична 

робота № 8 
Облік власного капіталу    2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

11 

Лекція 9 
Інвентаризація в бюджетних 

установах  
2     

Практична 

робота№ 9 

Інвентаризація в бюджетних 

установах  
  2  6 

Самостійна 

робота  

 Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

12 

Лекція 10 Звітність бюджетних установ  2     

Практична 

робота  

№ 10 

Звітність бюджетних установ    2  6 

Самостійна 

робота  

Робота на навчально-інформаційному 

порталі 
   10 2 

13,14 

Самостійна 

робота  
Підготовка до написання ПМК ІІ    5  

ПМК ІІ 
Підсумковий контроль за змістовий 

модуль ІІ 
    10 

Всього за змістовий модуль 2 –  75год. 10  10 55 50 

Всього з навчальної дисципліни – 150 год. 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 1 

4. Поняття бюджетних установ.  

5. Сутність та предмет обліку в бюджетних установах.  

6. Роль функції та завдання обліку в бюджетних установах.  

7. Статті класифікації доходів  та видатків.  

8. Кошториси бюджетних установ.  

9. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. 

10. Класифікація доходів бюджетних установ. 

11. Класифікація видатків бюджетних установ. 

12. Меморіально-ордерна форма ведення обліку в бюджетних установах. 

13.  Загальні  засади обліку доходів та видатків бюджетних установ.  

14. Облік доходів загального фонду бюджетної установи 

15. Облік доходів спеціального фондів бюджетної установи 

16. Облік видатків бюджетної установи.  

17. Загальні засади обліку грошових коштів та фінансово-розрахункових 

операцій в бюджетних установах.  

18. Облік готівкових та безготівкових розрахунків.  

19. Облік розрахунків з бюджетом, дебіторами та кредиторами.  

20. Завдання та організація обліку праці та її оплати в бюджетних установах.  

21. Облік персоналу та робочого часу.  

22. Форми оплати праці.  

23. Системи оплати праці. 

24. Облік розрахунків із заробітної плати.  

25. Поняття необоротних матеріальних активів бюджетних установ. 

26. Завдання обліку  основних засобів..  

27. Документування операцій з основними засобами та іншими 

матеріальними необоротними активами.  

28. Синтетичний облік. 

29. Аналітичний облік необоротних матеріальних активів.  

30. Облік незавершеного капітального будівництва.  

31. Нормативна та методична база з обліку нематеріальних активів.  

32. Завдання обліку нематеріальних активів, порядок їх визнання та оцінка.  

33. Облік надходження, наявності та вибуття нематеріальних активів. 
 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 

МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ № 2 

1. Нормативна база щодо організації обліку запасів.  

2. Синтетичний облік запасів.  

3. Аналітичний облік запасів.  

4. Облік надходження запасів.  

5. Конкурсні закупівлі товарів, робіт та послуг. 

6. Облік надходження та вибуття  запасів.  

7. Переоцінка запасів. 

8. Облік бланків суворої звітності. 



 

 

 

 

 

 

9. Облік реалізації запасів. 

10. Облік вибуття  запасів.  

11. Конкурсні закупівлі товарі, робіт та послуг за державні кошти. 

12. Загальні засади обліку виробничих витрат у бюджетних установах.  

13. Собівартість робіт, товарі, послуг. 

14. Облік витрат на науково-дослідні роботи.  

15. Облік витрат виробничих майстерень  

16. Облік витрат підсобних сільських господарств.  

17. Нормативна база з обліку та складові власного капіталу бюджетних 

установ. 

18. Облік внесеного капіталу.  

19. Облік капіталу у підприємствах.  

20. Облік фінансових результатів  виконання кошторису. 

21. Облік капіталу у дооцінках.  

22. Організація інвентаризації в бюджетних установах. 

23. Загальні засади інвентаризації в бюджетних установах.  

24. Інвентаризація об’єктів обліку.  

25. Оподаткування податком на прибуток.  

26. Оподаткування податком на додану вартість. 

27. Оподаткування земельним податком. 

28. Облік екологічного податку.  

29. Загальна характеристика та класифікація звітності бюджетних установ.  

30. Фінансова звітність бюджетних установ. 

31. Бюджетна звітність суб’єктів бухгалтерського обліку в державному 

секторі.  

32. Податкова звітність в бюджетних установах.  

33. Звітність бюджетних установ за розрахунками з фондами 

загальнообов’язкового державного  соціального страхування.  

34. Статистична звітність бюджетних установ.  
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