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Силабус курсу «Облік і звітність в державному секторі економіки» 

______2020 ‒ 2021____ навчального року 

 

Назва курсу  Облік і звітність в державному секторі економіки 

Адреса викладання 

курсу 

Львів, проспект Свободи буд  18. Економічний факультет 

Львівського національного університету імені Івана Франка 

Факультет та кафедра, 

за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 

назва спеціальності 

07 « Управління та адміністрування» 

071 « Облік та оподаткування» 

Викладачі курсу Юрченко Олександра Богданівна, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри обліку  

Контактна інформація 

викладачів 

Oleksandra.yurchenko@lnu.edu.ua 

 (0322)394024 

Консультації по курсу 

відбуваються 

Кафедра обліку і аудиту , економічний факультет . 

Львів, проспект Свободи 18 кім 201. 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 

попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації 

через Skype або подібні ресурси. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або 

дзвонити. 

Інформація про курс Курс розроблено таким чином, щоб надати учасникам 

навчального процесу необхідні знання теоретичних основ, методів і 

методики ведення обліку і звітності в установах та організаціях 

державного сектору економіки. Зокрема щодо: обліково-аналітичного 

процесу установ та організацій державного сектору економіки; 

систематизації та узагальнення обліково-аналітичних даних з метою 

складання звітності та інтерпретації їх для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; формування 

обліково-аналітичної інформації для  ефективного управління 

діяльністю суб’єкта господарювання.  

У курсі представлено як теоретичні основи, так і практичні 

особливості ведення обліку та складання фінансової, бюджетної 

звітності розпорядниками бюджетних коштів - установами та 

організаціями державного сектору економіки тощо. 

Коротка анотація 

курсу 

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в державному секторі 

економіки» призначена для вивчення системи обліку та звітності в 

установах і організаціях державного сектору економіки. Особлива 

увага акцентується на кошторисному плануванню та обліку основних 

статей доходів і видатків таких суб’єктів господарювання, 

результатів діяльності та їх відображенню у фінансовій та бюджетній 

звітності. 

Дисципліна «Облік і звітність в державному секторі економіки» є 

нормативною зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для 

освітньої-програми програми підготовки бакалавра , яка викладається 

у 8 семестрі в обсязі 4 кредитів для денної форми навчання та у 7-8 
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семестрі в обсязі 4 кредитів для заочної форми навчання (за 

Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі курсу Метою викладання навчальної дисципліни «Облік і звітність в 

державному секторі економіки» є вивчення системи обліку і звітності 

та її особливостей в установах та організаціях державного сектору 

економіки. 

Цілі вивчення курсу «Облік і звітність в державному секторі 

економіки»: ознайомлення з особливостями обліку в установах та 

організаціях державного сектору економіки, зокрема формами 

обліку, планом рахунків, первинними документами та обліковими 

реєстрами; вивчення складу витрат і доходів, специфіки їх обліку; 

ознайомлення з принципами та формами грошових розрахунків; 

вивчення складу фінансових та нефінансових активів та специфіки 

обліку операцій з їх руху; вивчення складу капіталу і зобов’язань та 

особливостей їх обліку; ознайомлення з пакетом звітності, що 

формується і подається установами та організаціями державного 

сектору економіки.   

Література для 

вивчення дисципліни 

Основна література:  

1. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 р. № 2542-ІІІ. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. №436-ІV в 

останній редакції від 17.06.2018 р.  

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. №322-VIII 

в останній редакції від 25.07.2018 р. 

4. Закон України “Про Державний бюджет” на відповідний рік. 

5. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” від 16.08.99 р. № 996-XIV (зі змінами і 

доповненнями). 

6. Закон України “Про платіжні системи та переказ грошей в 

Україні” від 05.04.2001 р. №2346. 

7. Закон України “Про визначення розміру збитків, завданих 

підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням 

(псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, 

дорогоцінного каміння або валютних цінностей” від 06.06. 1995 р. № 

217/95-ВР. 

8. Закон України “Про управління об’єктами державної 

власності” від 21.09.2006 р. №185-V. 

9. Закон України “Про Державну службу” від 10.12.2015 р. 

№889- VIІІ. 

10. Закон України “Про оплату праці” від 24.03.1995 р. № 108/95-

ВР. 

11. Закон України “Про прожитковий мінімум” від 15.07.1999 р. 

№ 966- XIV. 

12. Закон України “Про індексацію грошових доходів населення” 

від 03.07.1991 р. № 1282-XIІ. 

13. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” від 16.08.99 р. № 996-XIV (зі змінами і 

доповненнями). 

14. Закон України “Про відпустки” від 15.11.1996 р. № 504/96-ВР. 
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15. Закон України “Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування” від 23.09.1999 р. №1105-XIV. 

16. Закон України “Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування” від 08.07.2010 

р. №2464-VI. 

17. Інструкція про складання і використання розпису Державного 

бюджету України, затверджена наказом МФУ від 28.01.2002 р. №57. 

18. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в 

національній валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 

21.01. 2004 р. № 22. 

19. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття 

рахунків у національній та іноземній валютах, затверджена 

постановою правління національного банку України від 12.11.2003 р. 

№ 492. 

20. Інструкція про службові відрядження в межах України та 

закордон, затверджена наказом МФУ від 13.03.1998 р №59. 

21. Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена 

Наказом Держкомстату України від 13.01.2004 р. №5. 

22. Інструкція про порядок видачі документів, що засвідчують 

тимчасову непрацездатність громадян, затверджена Наказом 

міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 р. №455. 

23. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затверджена 

наказом МФУ від 20.04.2015 р. № 449.  

24. Методичними рекомендаціями щодо облікової політики 

суб'єкта державного сектору, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 23.01.2015 р. №11. 

25. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних 

засобів суб’єктів державного сектору, затвердженими Наказом МФУ 

від 23.01.2015 р. № 11 (набрали чинності з 01.01.2015 р.). 

26. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів суб’єктів державного сектору, 

затвердженими Наказом МФУ від 23.01.2015 р. № 11 (набрали 

чинності з 01.01.2015 р.). 

27. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів 

суб’єктів державного сектору, затверджені Наказом МФУ від 23 

січня 2015 р. № 11 (набрали чинності з 01.01.2015 р.). 

28. Методики оцінки майна, затвердженої Постановою КМУ від 

10.12.2003 р. №1891 (в редакції Постанови КМУ від 25 листопада 

2015 р. № 1033).  

29. Наказ МФУ “Про затвердження документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету” від 28.01.2002 р. №57. 

30. Наказ МФУ “Про затвердження типових форм меморіальних 

ордерів, інших облікових регістрів суб'єктів державного сектору та 

порядку їх складання “від 08.09.2017 р. № 755. 

31. Наказ МФУ “Про затвердження типових форм з обліку та 

списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку 

їх складання” від 13.09.2016 р. №818. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1033-2015-%D0%BF#n9
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1033-2015-%D0%BF#n9
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32. Наказ МФУ “Про затвердження типових форм первинного 

обліку об’єктів права інтелектуальної власності у складі 

нематеріальних активів” від 22.11.2004 р. №732. 

33. Наказ Державного казначейства України “Про затвердження 

типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ та 

інструкції про їх складання” від 18.12.2000 р. №130. 

34. Наказ Міністерства статистику України “Про затвердження 

типових форм первинних облікових документів з обліку сировини та 

матеріалів” від 21.06.1996 р. №193. 

35. Наказ Держкомстату України “Про затвердження типових 

первинної облікової документації зі статистики праці” від 05.12.2008 

р. №489. 

36. Наказ Міністерства освіти і науки України “Про 

впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних 

розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових 

установ” від 26.09.2005 р. №557. 

37. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України, 

Міністерства охорони здоров’я України “Про умови оплати праці 

працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального 

захисту населення” від 5.10.2005 р. №308/519. 

38. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

державному секторі. 

39. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, 

затверджений наказом МФУ від 31.12.2013 р. № 1203. 

40. Положення “Про порядок емісії електронних платіжних 

засобів і здійснення операцій з їх використанням”, затверджене 

Постановою Правління НБУ від 05.11.2014 р. № 705 

41. Положення про ведення касових операцій у національній 

валюті в Україні, затверджене Постановою Правління НБУ від 

15.12.2004 р. №637. 

42. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 р. №879. 

43. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затверджене наказом МФУ від 02.09.2014 р. №879. 

44. Порядок застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

в державному сектор, затверджений наказом МФУ від 29.12.2015 р. 

№ 1219 (застосовується з 01.01.2017 р.). 

45. Порядок складання, розгляду і затвердження й основні вимоги 

щодо виконання кошторисів бюджетних установ, затверджений 

Постановою КМУ від 28.02. 2002 р. № 228 (зі змінами та 

доповненнями). 

46. Порядок складання карток і книг аналітичного обліку 

суб’єктами державного сектору, затверджений Наказом МФУ від 

29.06.2017 р. № 604. 

47. Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті 

в органах Державної казначейської служби України, затверджений 

наказом МФУ від 22.06. 2012 р. №758.  

48. Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та 
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зобов’язань бюджетних установ, затверджений наказом МФУ від 

02,04. 2014 р. №372.  

49. Порядок казначейського обслуговування державного бюджету 

за витратами, затверджений наказом МФУ від 24.12.2012 р. № 1407. 

50. Порядок казначейського обслуговування небюджетних 

рахунків клієнтів, затверджений наказом МФУ від 21.07.2014 р. № 

770. 

51. Порядок реєстрації  та обліку бюджетних зобов’язань 

розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів 

в органах Державної казначейської служби України, затверджений 

наказом МФУ від 02.03. 2012 р. №309.  

52. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений 

постановою КМУ від 22.01.1996 р. № 116. 

53. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Наказом 

КМУ від 22.01.1996 р. № 116. 

54. Порядок списання об’єктів державної власності, 

затвердженого Постановою КМУ від 08.11.2007 р. №1314. 

55. Порядок відчуження  об’єктів державної власності, 

затвердженого Постановою КМУ від 06.06.2007 р. №803. 

56. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 

знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений Наказом 

КМУ від 22.01.1996 р. № 116. 

57. Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений 

Постановою КМУ від 08.02.1995 р. №100. 

58. Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу, 

грошового забезпечення) для розрахунку виплат за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, 

затверджений Постановою КМУ від 26.09.2001 р. №1266. 

59. Постанова КМУ від 16.01.2007 р. № 34 “Про затвердження 

Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному 

секторі на 2007 - 2015 роки”. 

60. Постанова КМУ “Про суми та склад витрат на відрядження 

державних службовців, а також інших осіб, що направляються у 

відрядження підприємствами, установами та організаціями, які 

повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок 

бюджетних коштів” від 02.02.2011 р. №98. 

61. Постанова Правління НБУ “Про затвердження Правил  

використання готівкової іноземної валюти на території України” від 

30.05. 2007 р № 200. 

62. Постанова КМУ “Про оплату праці на основі Єдиної тарифної 

сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери” від 

30.08.2002 р. №1298. 

63. Постанова КМУ “Питання оплати праці працівників 

державних органів” від 18.01.2017 р. №15. 

64. Постанова КМУ “Про затвердження Порядку оплати перших 
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п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або 

травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за 

рахунок коштів роботодавця” від 26.06.2015 р. №440. 

65. Постанова КМУ “Про затвердження індексації грошових 

доходів населення” від 17.07.2003 р. № 1078. 

66.  Постанова КМУ “Питання стипендіального забезпечення” від 

12.07.2004 р. №882 (в редакції постанови КМУ від 28.12.2016 р. 

№1050). 

67. Типове положенням про бухгалтерську службу бюджетної 

установи, затвердженим Постановою КМУ від 26.01.2011 р. №59. 

68. Порядок складання  бюджетної звітності розпорядниками 

бюджетних коштів регламентовано Наказом МФУ №44 від 

24.01.2012 р. 

69. Порядок подання фінансової звітності, 

затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 

28.02.2000 р. № 419 зі змінами та доповненнями. 

70. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному 

секторі, затверджений  Наказом МФУ від 28.02.2017 р. № 307. 

71. Дідик А.М.  Бюджетні установи: облік, оподаткування та 

звітність: : навч. посібн. / А.М. Дідик, В.І. Лемішовський. – Львів: 

Видавництво “Апріорі”, 2017. – 1168 с. 

72. Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський 

облік, національні стандарти, оподаткування та звітність : навч. 

посібн. /  За заг. ред. Лемішовського В.І. – Львів: ТзОВ АФ “Західна 

аудиторська група”, 2016, - 1024 с. 

73. Лень В.С. Облік у бюджетних установах: навч. посібн. – 2-е 

вид., виправю / За заг. ред. Леня В.С. – Київ: “Каравела”, 2017. – 564 

с. 

74. Юрченко О.Б. Облік і звітність у бюджетних установах : 

навч. посібн. / О.Б. Юрченко. - Львів: Видавничий центр Львівського 

національного університету імені Івана Франка, 2019. – 412 с. 

75. Шара Є.Ю. Бухгалтерський облік у бюджетних 

установах і організаціях : навч. посібн. /  Є.Ю. Шара, О.М. 

Андрієнко, Л.І. Жидеєва. – Київ: Центр учбової літератури, 2016. - 

438 с.   

Інтернет ресурси: 

76. https://buhgalter.com.ua 

77. https://buh.ligazakon.net/ua 

78. https://buhgalter911.com/uk 

79. https://www.budgetnyk.com.ua 

Тривалість курсу 120   год. 

Обсяг курсу Очний : загальна кількість годин – 120, з них: аудиторні години - 

56 (лекції - 28, практичні - 28), самостійна робота  - 64; 

Заочний:  загальна кількість годин – 120, з них: аудиторні години 

- 20 (лекції - 16, практичні - 4), самостійна робота  - 100. 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент повинен :  

знати: основи організації та принципи бухгалтерського обліку і 

звітності в державному секторі економіки; форму обліку та План 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_30/an/55/KP000419.html#55
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_11_30/an/55/KP000419.html#55
https://buhgalter.com.ua/
https://buh.ligazakon.net/ua
https://buhgalter911.com/uk/
https://www.budgetnyk.com.ua/
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рахунків; порядок обліку доходів і видатків, фінансових результатів 

діяльності, необоротних та оборотних активів, зобов’язань та 

власного капіталу, а також їх відображення в системі первинних 

документів та облікових реєстрів; види звітності установ та 

організацій державного сектору економіки, порядок її формування, 

затвердження і подання. 

уміти: відображати інформацію про господарські операції 

установ та організацій державного сектору економіки в 

бухгалтерському обліку; систематизувати та узагальнювати обліково-

аналітичні дані з метою складання звітності та інтерпретації їх для 

задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; 

формувати обліково-аналітичну інформацію для  ефективного 

управління діяльністю суб’єкта господарювання; здійснювати 

облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій; застосувати отримані знання в 

практичній діяльності. 

Ключові слова Облік, бюджетна звітність, фінансова звітність, управління 

Формат курсу Очний /заочний 

 Проведення лекцій, практичних занять. Консультації та прийняття 

екзамену.  

Теми Теми лекційного курсу 

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА 

ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ - БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Поняття про бюджетні установи та особливості організації в них 

бухгалтерського обліку. Предмет і метод бухгалтерського обліку у 

бюджетних установах. Форма бухгалтерського обліку у бюджетних 

установах. План рахунків бюджетної установи. Нормативно-правове 

регулювання бухгалтерського обліку і звітності в державному 

секторі. 

Тема 2. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ (ВИДАТКІВ) 

ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ 

- БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Поняття і види доходів бюджетних установ. Облік доходів. 

Поняття і види витрат (видатків) бюджетних установ. Облік витрат 

(видатків). 

Тема 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ ТА КОШТІВ В 

РОЗРАХУНКАХ У СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ - БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Облік грошових коштів на реєстраційних рахунках, відкритих в 

органах Казначейства, та на поточних рахунках в банках. Облік 

грошових коштів у касі. Облік розрахунків з дебіторами. 

Тема 4. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕРІАЛЬНИХ 

АКТИВІВ 

Визнання та оцінка основних засобів (нематеріальних активів). 

Документальне оформлення та облік надходження основних засобів. 

Облік зносу основних засобів. Документальне оформлення та облік 

вибуття основних засобів. Особливості обліку операцій з 
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нематеріальними активами. 

Тема 5: ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Поняття, види та оцінка запасів бюджетних установ. 

Документальне оформлення та облік операцій з запасами. Облік 

надходження запасів. Облік вибуття запасів. Особливості обліку 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

ТЕМА 6. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Поняття і види власного капіталу бюджетних установ. Облік 

внесеного капіталу, капіталу у підприємствах, капіталу в дооцінках та 

цільового фінансування.Порядок визначення та облік фінансових 

результатів діяльності бюджетної установи. 

ТЕМА 7. ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Поняття та класифікація зобов’язань бюджетних установ. Облік 

довгострокових зобов’язань. Облік поточних зобов’язань 

Тема 8. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЗА 

СОЦІАЛЬНИМ СТРАХУВАННЯМ 

Поняття та види заробітної плати. Нормативно-правове 

регулювання обліку праці та її оплати в бюджетних установах. Облік 

чисельності працівників та відпрацьованого часу. Порядок 

нарахування заробітної плати за відпрацьований час. Порядок 

нарахування заробітної плати за невідпрацьований час. Облік витрат 

на оплату праці та за соціальним страхуванням. Облік утримань із 

заробітної плати. Облік виплати заробітної плати. 

Тема 9. ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

ЕКОНОМІКИ - БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ 

Поняття і види звітності бюджетних установ. Склад, порядок 

складання і подання фінансової звітності. Склад, порядок складання і 

подання бюджетної звітності. 

 

Теми практичних занять 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку та облікова політика 

суб’єктів державного сектору економіки – бюджетних установ 

Тема 2. Облік доходів та витрат (видатків) діяльності суб’єктів 

державного сектору економіки – бюджетних установ 

Тема 3. Облік грошових коштів та коштів в розрахунках у суб’єктів 

державного сектору економіки – бюджетних установах 

Тема 4. Облік основних засобів та нематеріальних активів 

Тема 5. Облік запасів 

Тема 6. Облік власного капіталу 

Тема 7. Облік зобов’язань 

Тема 8. Облік розрахунків з оплати праці та за соціальним 

страхуванням. 

Тема 9. Звітність суб’єктів державного сектору економіки – 

бюджетних установ 

Підсумковий 

контроль, форма 

Іспит в кінці 8 семестру 

письмовий 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з навчальних 

дисциплін професійної підготовки, а саме «Бухгалтерський облік», 
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«Фінансовий облік», «Звітність підприємства», достатніх для 

сприйняття категоріального апарату навчальної дисципліни «Облік і 

звітність в державному секторі економіки», розуміння джерел 

нормативно-правового регулювання та положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в суб’єктів державного сектору економіки. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під 

час викладання курсу 

Лекції, практичні заняття, презентації, науково-пошукові роботи, 

дискусія. 

 

 

Необхідне обладнання Для вивчення курсу слід вживати програми Microsoft Office Word, 

Microsoft Office Excel, Microsoft Office Power Point 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного 

виду навчальної 

діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. 

 Бали нараховуються за таким співідношенням:  

• практичні/самостійні тощо: 30% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 30 

• контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 

кількість балів 20 

 • іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50 

Підсумкова максимальна кількість балів 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька 

видів письмових робіт за ділянками обліку та з формуваня бюдженої і 

фінансової звітності суб’єкта державного сектору економіки – 

бюджентої установи.  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть 

їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Відсутність 

посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 

приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 

академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою 

для її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату 

чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що 

всі студенти відвідають усі лекції і практичні зайняття курсу. 

Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати 

заняття. У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися 

усіх строків визначених для виконання усіх видів письмових робіт, 

передбачених курсом. 

 Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти 

самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без 

права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до 

використання також й іншої літератури та джерел, яких немає серед 

рекомендованих. 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані під час 

виконання практичних та індивідуальних завдань, підсумкових 

модулів, самостійній роботі. При цьому обов’язково враховуються 

присутність на заняттях та активність студента під час практичного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; 

користування мобільним телефоном, планшетом чи іншими 
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мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних з 

навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання 

поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену. 1. Предмет бухгалтерського обліку у бюджетних установах 

2. Метод бухгалтерського обліку у бюджетних установах 

3. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку і 

звітності в державному секторі (положення та стандарти) 

4. Форми організації обліку у бюджетних установах  

5. Форма бухгалтерського обліку у бюджетних установах  

6. Формування облікової політики бюджетної установи. Наказ 

про облікову політику 

7. Поняття і види доходів бюджетних установ 

8. Облік доходів за обмінними та необмінними операціями, 

загального і спеціального фонду 

9. Поняття і види витрат (видатків) бюджетних установ 

10. Облік витрат за обмінними і необмінними операціями 

11. Облік касових і фактичних витрат 

12. Облік поточних і капітальних витрат 

13. Облік витрат виробництва 

14. Система рахунків, які використовують для обліку доходів і 

витрат бюджетної установи  

15. Меморіальні ордери, в яких відображається рух коштів за 

загальним і спеціальним фондами бюджетної установи 

16. Меморіальні ордери, призначені для обліку видатків 

бюджетної установи 

17. Загальні засади обліку грошових коштів бюджетних установ 

18. Облік грошових коштів на реєстраційних рахунках, відкритих 

в органах Казначейства 

19. Облік грошових коштів на поточних рахунках в банках 

20. Облік грошових коштів у касі 

21. Облік розрахунків з дебіторами 

22. Поняття та види необоротних активів бюджетних установ 

23. Визнання та оцінка основних засобів 

24. Документальне оформлення та облік надходження основних 

засобів 

25. Облік зносу основних засобів 

26. Документальне оформлення та облік вибуття основних засобів 

27. Облік інших операцій з основними засобами     

28. Визнання та оцінка нематеріальних активів 

29. Облік надходження нематеріальних активів 

30. Облік використання та вибуття (списання) нематеріальних 

активів  

31. Поняття, види та оцінка запасів бюджетних установ 

32. Документальне оформлення операцій з запасами 

33. Облік надходження запасів 

34. Облік вибуття запасів 

35. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних 
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предметів 

36. Поняття і види власного капіталу бюджетних установ 

37. Облік внесеного капіталу 

38. Облік  капіталу у підприємствах 

39. Облік  капіталу в дооцінках 

40. Облік цільового фінансування 

41. Порядок визначення та облік фінансових результатів 

діяльності бюджетної установи 

42. Поняття та класифікація зобов’язань бюджетних установ  

43. Облік довгострокових зобов’язань  

44. Облік поточних зобов’язань 

45. Поняття та види заробітної плати.  

46. Нормативно-правове регулювання обліку праці та її оплати в 

бюджетних установах  

47. Облік чисельності працівників та відпрацьованого часу    

48. Порядок нарахування заробітної плати за відпрацьований час 

49. Порядок нарахування заробітної плати за невідпрацьований 

час 

50. Облік витрат на оплату праці та за соціальним страхуванням 

51. Облік утримань із заробітної плати  

52. Облік виплати заробітної плати 

53. Поняття і види звітності бюджетних установ 

54. Склад, порядок складання і подання фінансової звітності 

55. Баланс (форма №1-дс) 

56. Звіт про фінансові результати  (форма №2-дс) 

57. Звіт про рух грошових коштів  (форма №3-дс) 

58. Звіт про власний капітал (форма №4-дс) 

59. Примітки до річної фінансової звітності 

60. Склад, порядок складання і подання бюджетної звітності 

61. Звіт про надходження та використання коштів загального 

фонду (форма № 2д, № 2м) 

62. Звітність про надходження і використання коштів 

спеціального фонду  (форма №4) 

63. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, 

№ 7м) 

64. Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 

7д.1, № 7м.1) 

65. Пояснювальна записка до бюджетної звітності 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по 

завершенню курсу. 
Схема курсу 

Денна форма навчання 
 

14 

тиж. 

56 

год. 

Тема, план Форма діяльності  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Год. 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

ан
н

я
 

4 Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ Лекція, практична  1, 13, 24, 30, 2/2 1 
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БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВА 

ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ДЕР-

ЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКО-

НОМІКИ - БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ 

Поняття про бюджетні уста-

нови та особливості органі-

зації в них бухгалтерського 

обліку. Предмет і метод бух-

галтерського обліку у бюджет-

них установах. Форма бухгал-

терського обліку у бюджетних 

установах. План рахунків 

бюджетної установи. Норма-

тивно-правове регулювання 

бухгалтерського обліку і 

звітності в державному сек-

торі 

38, 39, 44, 46, 

67, 71-79 

 

тиждень 

8  

 

 

Тема 2. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА 

ВИТРАТ (ВИДАТКІВ) ДІ-

ЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕР-

ЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКО-

НОМІКИ - БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ 

Поняття і види доходів 

бюджетних установ. Облік 

доходів. Поняття і види витрат 

(видатків) бюджетних уста-

нов. Облік витрат (видатків) 

Лекція, практична 1, 4, 17, 29, 

30, 38, 39, 44, 

45, 46, 71-79 

4/4 2 тижні 

4 Тема 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ 

КОШТІВ ТА КОШТІВ В 

РОЗРАХУНКАХ У СУБ’Є-

КТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕК-

ТОРУ ЕКОНОМІКИ – БЮД-

ЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Облік грошових коштів на 

реєстраційних рахунках, відк-

ритих в органах Казначейства, 

та на поточних рахунках в 

банках. Облік грошових кош-

тів у касі. Облік розрахунків з 

дебіторами 

Лекція, практична 6, 18, 19, 20, 

30, 39, 40, 41, 

42, 44, 48-51, 

60-61, 71-79 

2/2 1 

тиждень 

8 Тема 4. ОБЛІК ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕ-

РІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Визнання та оцінка 

основних засобів (нематері-

Лекція, практична 8, 25, 26, 28, 

30, 31, 32, 38, 

39, 42, 44, 54, 

55, 71-79 

4/4 2 тижні 
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альних активів). Докумен-

тальне оформлення та облік 

надходження основних засо-

бів. Облік зносу основних 

засобів. Документальне офор-

млення та облік вибуття 

основних засобів. Особливості 

обліку операцій з нематеріаль-

ними активами 

8 Тема 5: ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Поняття, види та оцінка 

запасів бюджетних установ. 

Документальне оформлення та 

облік операцій з запасами. 

Облік надходження запасів. 

Облік вибуття запасів. Особ-

ливості обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

Лекція, практична 7, 27, 30, 33, 

34, 38, 39, 42, 

44, 46, 52, 53, 

56, 71-79 

4/4 2 тижні 

4 ТЕМА 6. ОБЛІК ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ 

Поняття і види власного 

капіталу бюджетних установ. 

Облік внесеного капіталу, 

капіталу у підприємствах, ка-

піталу в дооцінках та цільо-

вого фінансування.Порядок 

визначення та облік фінан-

сових результатів діяльності 

бюджетної установи 

Лекція, практична 38, 39, 44, 71-

79 

2/2 1 

тиждень  

4 ТЕМА 7. ОБЛІК ЗОБО-

В’ЯЗАНЬ 

Поняття та класифікація 

зобов’язань бюджетних уста-

нов. Облік довгострокових 

зобов’язань. Облік поточних 

зобов’язань 

Лекція, практична 1, 2, 30, 38, 

39, 42, 44, 51, 

71-79 

2/2 1 

тиждень 

8 Тема 8. ОБЛІК РОЗРАХУН-

КІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЗА 

СОЦІАЛЬНИМ 

СТРАХУВАННЯМ 

Поняття та види заробітної 

плати. Нормативно-правове 

регулювання обліку праці та її 

оплати в бюджетних устано-

вах. Облік чисельності 

працівників та відпрацьовано-

го часу. Порядок нарахування 

заробітної плати за відпрацьо-

Лекція, практична 2, 3, 9-12, 14-

16, 21-23, 36-

39, 44, 46, 57, 

58, 62-66, 71-

79 

4/4 2 тижні 
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ваний час. Порядок нараху-

вання заробітної плати за 

невідпрацьований час. Облік 

витрат на оплату праці та за 

соціальним страхуванням. Об-

лік утримань із заробітної 

плати. Облік виплати заробіт-

ної плати 

8 Тема 9. ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄК-

ТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТО-

РУ ЕКОНОМІКИ - БЮДЖЕТ-

НИХ УСТАНОВ 

Поняття і види звітності 

бюджетних установ. Склад, 

порядок складання і подання 

фінансової звітності. Склад, 

порядок складання і подання 

бюджетної звітності 

Лекція, практична 38, 68-70, 71-

79 

4/4 2 тижні 

 

 
Схема курсу 

Заочна форма навчання 

20 

днів 

20 

год. 

Тема, план Форма діяльності  

Література. 

Ресурси в 

інтернеті 

Год. 

Т
ер

м
ін

 

в
и

к
о
н

ан
н

я
 

2.5 

 

 

 

Тема 1. ОРГАНІЗАЦІЯ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ ТА ОБЛІКОВА 

ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТІВ ДЕР-

ЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКО-

НОМІКИ - БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ 

Поняття про бюджетні уста-

нови та особливості органі-

зації в них бухгалтерського 

обліку. Предмет і метод бух-

галтерського обліку у бюджет-

них установах. Форма бухгал-

терського обліку у бюджетних 

установах. План рахунків 

бюджетної установи. Норма-

тивно-правове регулювання 

бухгалтерського обліку і 

звітності в державному сек-

торі 

Лекція, практична  1, 13, 24, 30, 

38, 39, 44, 46, 

67, 71-79 

 

2/0.5 3 тижні 

2.5  

 

 

Тема 2. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА 

ВИТРАТ (ВИДАТКІВ) ДІ-

Лекція, практична 1, 4, 17, 29, 

30, 38, 39, 44, 

45, 46, 71-79 

2/0.5 3 тижні 
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ЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ДЕР-

ЖАВНОГО СЕКТОРУ ЕКО-

НОМІКИ - БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВ 

Поняття і види доходів 

бюджетних установ. Облік 

доходів. Поняття і види витрат 

(видатків) бюджетних уста-

нов. Облік витрат (видатків) 
1 Тема 3. ОБЛІК ГРОШОВИХ 

КОШТІВ ТА КОШТІВ В 

РОЗРАХУНКАХ У СУБ’Є-

КТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕК-

ТОРУ ЕКОНОМІКИ – БЮД-

ЖЕТНИХ УСТАНОВАХ 

Облік грошових коштів на 

реєстраційних рахунках, відк-

ритих в органах Казначейства, 

та на поточних рахунках в 

банках. Облік грошових кош-

тів у касі. Облік розрахунків з 

дебіторами 

Лекція, практична 6, 18, 19, 20, 

30, 39, 40, 41, 

42, 44, 48-51, 

60-61, 71-79 

0.5/0.5 3 тижні 

2.5 Тема 4. ОБЛІК ОСНОВНИХ 

ЗАСОБІВ ТА НЕМАТЕ-

РІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Визнання та оцінка 

основних засобів (нематері-

альних активів). Докумен-

тальне оформлення та облік 

надходження основних засо-

бів. Облік зносу основних 

засобів. Документальне офор-

млення та облік вибуття 

основних засобів. Особливості 

обліку операцій з нематеріаль-

ними активами 

Лекція, практична 8, 25, 26, 28, 

30, 31, 32, 38, 

39, 42, 44, 54, 

55, 71-79 

2/0.5 3 тижні 

2.5 Тема 5: ОБЛІК ЗАПАСІВ 

Поняття, види та оцінка 

запасів бюджетних установ. 

Документальне оформлення та 

облік операцій з запасами. 

Облік надходження запасів. 

Облік вибуття запасів. Особ-

ливості обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів 

Лекція, практична 7, 27, 30, 33, 

34, 38, 39, 42, 

44, 46, 52, 53, 

56, 71-79 

2/0.5 3 тижні 

0.75 ТЕМА 6. ОБЛІК ВЛАСНОГО 

КАПІТАЛУ 

Поняття і види власного 

Лекція, практична 38, 39, 44, 71-

79 

0.5/0.25 3 тижні 
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капіталу бюджетних установ. 

Облік внесеного капіталу, 

капіталу у підприємствах, ка-

піталу в дооцінках та цільо-

вого фінансування.Порядок 

визначення та облік фінан-

сових результатів діяльності 

бюджетної установи 

2.25 ТЕМА 7. ОБЛІК ЗОБО-

В’ЯЗАНЬ 

Поняття та класифікація 

зобов’язань бюджетних уста-

нов. Облік довгострокових 

зобов’язань. Облік поточних 

зобов’язань 

Лекція, практична 1, 2, 30, 38, 

39, 42, 44, 51, 

71-79 

2/0.25 3 тижні 

2.5 Тема 8. ОБЛІК РОЗРАХУН-

КІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ ТА ЗА 

СОЦІАЛЬНИМ 

СТРАХУВАННЯМ 

Поняття та види заробітної 

плати. Нормативно-правове 

регулювання обліку праці та її 

оплати в бюджетних устано-

вах. Облік чисельності 

працівників та відпрацьовано-

го часу. Порядок нарахування 

заробітної плати за відпрацьо-

ваний час. Порядок нараху-

вання заробітної плати за 

невідпрацьований час. Облік 

витрат на оплату праці та за 

соціальним страхуванням. Об-

лік утримань із заробітної 

плати. Облік виплати заробіт-

ної плати 

Лекція, практична 2, 3, 9-12, 14-

16, 21-23, 36-

39, 44, 46, 57, 

58, 62-66, 71-

79 

2/0.5 3 тижні 

2.5 Тема 9. ЗВІТНІСТЬ СУБ’ЄК-

ТІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТО-

РУ ЕКОНОМІКИ - БЮДЖЕТ-

НИХ УСТАНОВ 

Поняття і види звітності 

бюджетних установ. Склад, 

порядок складання і подання 

фінансової звітності. Склад, 

порядок складання і подання 

бюджетної звітності 

Лекція, практична 38, 68-70, 71-

79 

2/0.5 3 тижні 

 

Силабус курсу розробила доцент Юрченко Олександра Богданівна.  

 


