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ЗАГАЛЬНАІНФОРМАЦІЯПРОДИСЦИПЛІН
У 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, методологічними прийомами,уміннями та практичними навичками з обліку в 
бюджетних установах, здатністьформувати, документально забезпечувати та відображатифінансово-господарські операціїв системі рахунків 
бухгалтерського облікув бюджетних установах,вміння структурувати облікову інформацію, тавикористовуватиотриману 
інформаціюдляприйняттяефективнихуправлінських рішеньнавсіхрівняхуправлінняустановоювціляхпідвищення її 
ефективності,результативностітасоціальноївідповідальності. 

 

Метатацілі 
Метою дисципліни «Облік у бюджетних установах» є формування у студентів наукового світогляду та спеціальних знань в сфері вивчення теорії і 
практики бухгалтерського обліку, складання звітності в бюджетних установах, а також набуття навичок застосування цих компетентностей у 
професійній діяльності. 

Формат Лекції(очний,заочнийформат),практичнізаняття(очний,заочнийформат),консультації(очний,заочнийформат),підсумковийконтроль–
екзамен(очний,заочнийформат). 

Пререквізити Загальнітафаховізнання,отриманів результаті вивчення дисциплін «Вища та прикладна математика», «Системи електронного документообігу», 
«Бюджетування у публічній сфері» таінші. 

Пореквізити Знаннязосновобліку в  бюджетних установах можуть бутивикористаніпідчаснаписання бакалаврськоїроботи. 

Компетентностівідповіднодоосвітньо-
професійноїпрограми 

Інтегральнакомпетентність(ІК) 

ІК.Здатністьрозв’язуватискладніспеціалізованізавданнятапрактичніпроблемиусферіпублічногоуправліннятаадмініструванняабоупроцесінавчання,щ
опередбачаєзастосуваннятеорійтанауковихметодіввідповідноїгалузііхарактеризуєтьсякомплексністютаневизначеністюумов. 
 

 
Загальнікомпетентності(ЗК) 

 

 
Спеціальні(фахові)компетентності(СК) 

 

ЗК 1.Здатність вчитися таоволодіватисучасними знаннями. 
ЗК 2. Здатністьреалізуватисвоїправа і обов’язки як членасуспільства, 
усвідомлюватицінностігромадянського (вільногодемократичного) суспільства 
та необхідність йогосталогорозвитку,верховенстваправа, прав і свобод 
людини ігромадянинавУкраїні. 
ЗК 3.Здатністьзберігатитапримножувати моральні,культурні,науковіцінностіі 
досягнення суспільства на основірозумінняісторії та закономірностей 
розвиткупредметної області, її місця узагальній системі знань проприроду і 
суспільство та урозвитку суспільства, техніки ітехнологій, 
використовуватирізні види та форми руховоїактивностідляактивного 
відпочинку та ведення здоровогоспособужиття. 

СК 1.Здатність до соціальноївзаємодії,доспівробітництвай 
розв’язанняконфліктів. 
СК 3. Здатність забезпечуватидотриманнянормативно-правових 
та морально-етичнихнормповедінки. 
СК 4. Здатністьвикористовувативпроцесіпідготовки і 
впровадженняуправлінськихрішеньсучасніІКТ. 
СК 5. Здатністьздійснювати інформаційно-
аналітичнезабезпеченняуправлінськихпроцесівізвикористанням 
сучаснихінформаційнихресурсівтатехнологій. 
СК 7. Здатністьготуватипроектиуправлінських рішеньтаїх 
впроваджувати. 
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ЗК 4. Здатність бути критичним ісамокритичним. 

ЗК 5. Здатність до адаптаціїта діїв новійситуації. 
ЗК 7.Здатністьплануватита управлятичасом. 
ЗК 8. Вміннявиявляти,ставитита вирішуватипроблеми. 
ЗК 9. Здатністьдо пошуку,обробленнятааналізуінформації зрізних джерел. 
ЗК 10. Здатністьспілкуватися державноюмовоюякусно,такіписьмово. 
ЗК 11.Здатністьспілкуватися іноземноюмовою. 
ЗК 13. Здатністьспілкуватисязпредставникамиінших 
професійнихгрупрізногорівня 
(зекспертамизіншихгалузейзнань/видівдіяльності). 
 

СК 8. Здатністьвикористовуватисистемуелектронного 
документообігу. 
СК 10. Здатність до дослідницької тапошукової діяльності в 
сферіпублічногоуправліннята адміністрування. 
СК 11. Здатність у складі робочоїгрупипроводитиприкладні 
дослідження в сфері публічногоуправліннятаадміністрування. 
 

Програмнірезультатинавчання (ПРН) 

ПРН 6. Знати основні нормативно-правові акти таположеннязаконодавства усферіпублічного управліннятаадміністрування. 
ПРН 10.Умітикористуватисясистемою електронногодокументообігу. 
ПРН 11.Умітивідшукуватитаузагальнювати інформацію,робитивисновкиіформулюватирекомендаціївмежахсвоєїкомпетенції. 
ПРН 13.Використовуватиметоди аналізута оцінюванняпрограмсталогорозвитку. 
ПРН 16.Використовувати дані статистичноїзвітності,облікутаспеціальнихдосліджень у професійнійдіяльності. 

 
Вимоги 
викладача 
 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. 
Здобувачзобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску 
лекційних занятьпроводитьсяуснаспівбесідазатемою.Відпрацьовуватипрактичнізаняттязанаявностідопускувикладача. 
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в 
себетеоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена 
проробка зарекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з 
поважної причини, вінпрезентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над  завданнями не припустимо 
порушення академічноїдоброчесності:привикористанніІнтернет-
ресурсівтаіншихджерелінформаціїстудентповиненвказатиджерело,використаневходівиконаннязавдання.Уразівиявлення фактуплагіатустудент 
отримуєзазавдання 0балів. 

 СТРУКТУРАДИСЦИПЛІНИ  

 
Лекція1,2 

 

Тема 1.  

Основипобудови

бухгалтерськогоо

бліку в установах 

державного 

сектору. 

 
Практичнеза
няття1,2 

 
Поняття бюджетних установ, суб’єктів державного сектору і 

правові засади їх діяльності. Класифікація господарських 

засобів бюджетних установ за складом і розміщенням. 

Складові бухгалтерського балансу бюджетних установ. 

План рахунків бухгалтерського обліку суб’єктів державного 

сектору. Структура та особливості плану рахунків 

бухгалтерського обліку установ. 

Форма ведення бухгалтерського обліку суб’єктів державного 

сектору. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Основні методологічні засадибухгалтерського 
обліку в бюджетних установах. 
Нормативнерегулюваннябухгалтерського обліку в 
державному секторі. Національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в державному 
секторі. 
Особливості бухгалтерського балансу бюджетних 
установ, його складові та призначення.Особливості 
застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 
суб’єктів державного сектору.Поняття кошторису 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

бюджетної установи, порядок складання, розгляду і 
затвердження кошторису. 

 

Лекція3,4 
 
Тема 2. 
Поняття і 
класифікація 
доходів 
бюджетних 
установ. 

 

 
Практичнеза
няття 3,4 

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 124 «Доходи».  

Структура бюджетноїкласифікації України. 

Класифікаціядоходівбюджетнихустанов та йоговизнання. 

Оцінкадоходівбюджетнихустанов. Розкриттяінформаціїпро 

доходи бюджетнихустановвідобмінних та 

необміннихоперацій.  

 

Облікдоходівбюджетнихустанов. Облік бюджетних 

асигнувань.  

Облік доходів від реалізації продукції (робіт, 

послуг).  

Собівартість продукції, робіт, послуг. Облік доходів 

від продажу активів.  

Аналітичний облік доходів бюджетних установ. 

 
Лекція5,6 

 
Тема 3. 
Поняття і 
класифікація 
видатків 
бюджетних 
установ. 

 
Практичнеза
няття 5,6 

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 135 «Витрати». 

Поняття видатків бюджетних установ. Визначення та оцінка 

витрат. Економічна класифікація видатків. 

Касові та фактичні видатки. Бюджетна класифікація видатків: 

функціональна класифікація, відомча класифікація видатків, 

програмна класифікація та економічна класифікація видатків. 

 

Характеристика кодів економічної класифікації 

видатків, їх застосування. 

Облік витрат на виконання бюджетних програм. 

Облік витрат на виготовлення продукції (надання 

послуг, виконання робіт).  

Облік витрат з продажу активів.  

Облік витрат за обмінними та 

необміннимиопераціями. 

 

 

Лекція7,8 Тема 4.  
Облік основних 
засобів в 
бюджетнихуста
новах. 
 

Практичнеза
няття 7,8 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 121 «Основнізасоби». 
Поняття, склад та оцінка основних засобів. Класифікація 
основних засобів.Документальне оформлення операцій з 
основними засобами.Форми меморіальних ордерів 
необоротних активів бюджетних установ та порядок їх 
складання.Загальні положення обліку основних засобів 
бюджетної установи. Відображення операцій з надходження 
основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. Облік 
зносу основних засобів. Визначення первісної основних 
засобів. 
Облік ремонту та поліпшення основних засобів. 
Відображення операцій з вибуття основних засобів на 
рахунках бухгалтерського обліку. 
 

Загальні засади обліку основнихзасобів. 
Відображення в бухгалтерському обліку операцій 
з купівлі необоротних активів на умовах 
передоплати та післяоплати. 
Обліквласноговиготовленняосновнихзасобів, 
обміну на інший актив.Облік безоплатного 
отримання необоротних активів від фізичних та 
юридичних осіб або суб'єктів державного 
сектору.  
Облік вибуття основних засобів. 
 



 
Лекція9,10 
 

 
Тема 5. 
Облікзапасіву 
бюджетнихуста
новах. 

 
Практичнеза
няття 9,10 

 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 123 «Запаси». 
Поняття, склад та оцінка запасів бюджетних установ. 
Документальне оформлення наявності та руху запасів. 
Визначення первісної вартості запасів. Типові форми обліку 
руху запасів бюджетних установ.  
Відображення наявності та руху запасів бюджетних установ 
на рахунках бухгалтерського обліку. Придбання запасів на 
умовах передоплати бюджетною установою. Придбання 
запасів бюджетною установою на умовах після 
оплати.Вибуття запасів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Загальні засади облікузапасів.  
Облік та документальне забезпечення операцій з 
надходження запасівдо установи. 
Облік та документальне забезпечення операцій з 
вибуття запасів із бюджетної установи. 

Лекція11,12 
 

Тема 6. 
Облікнематеріа
льнихактивіввб
юджетнихустан
овах. 

Практичнеза
няття11,12 
 

Нормативно-правове регулювання нематеріальних активів. 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 122 «Нематеріальні активи». 
Поняття, склад та оцінка нематеріальних активів. 
Документальне оформлення операцій з нематеріальними 
активами. 
Загальні положення обліку нематеріальних активів 
бюджетних установ. 
Відображення операцій з надходження нематеріальних 
активів на рахунках бухгалтерського обліку. 
Облік зносу нематеріальних активів. 
Відображення операцій з вибуття нематеріальних активів на 
рахунках бухгалтерського обліку. 

Загальні засади обліку нематеріальнихактивів, їх 
класифікація. Формування первісної вартості 
об'єкта нематеріальних активів. 
Облік та документальнезабезпеченняоперацій з 
надходження нематеріальних активів до 
бюджетної установи. Облікта 
документальнезабезпеченняоперацій з вибуття та 
переоцінки нематеріальних. 

Лекція13,14 
 

Тема 7.  

Облік 

фінансово-

розрахункових 

операцій. 

Практичнеза
няття 13,14 
 

Нормативно-правове регулювання грошових розрахунків. 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 128 «Зобов'язання». 
Загальні засади обліку зобов'язань. 
Облік касових операцій бюджетних установ. 
Облік грошових коштів на рахунках у банку та органах 
Державного казначейства. 
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.Облік 
розрахунків з різними дебіторами. Облік розрахунків з 
підзвітними особами. 

 

 Загальніпоняттяобліку зобов'язань. Синтетичний 
облік касових операцій. Типові форми первинних 
документів для обліку готівкових коштів і 
розрахунків. Синтетичний облік одержаних 
бюджетними установами позик.Особливості обліку 
грошових коштів на рахунках у банку та органах 
Державного казначейства, документальне 
забезпечення фінансово-господарських операцій. 
Порядок відображення на рахунках та в облікових 
регістрах операцій з іноземною валютою. 
 



 
Лекція15,16 
 

 
Тема 8. 
Облік 
розрахунків із 
заробітної 
плати. 

 
Практичнеза
няття 15,16 
 

 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 132 «Виплатипрацівникам». 

Регулювання трудових відносин. 

Форми і системи оплати праці. Структура фонду оплати праці. 

Документальне оформлення трудових відносин. 

Організаціяобліковогопроцесу. 

Облік робочого часу. Нарахування заробітної плати.  

Особливості здійснення інших виплат працівникам. 

 
 

 
Облік розрахунків з оплати праці. Облік 
розрахунків із стипендій. Облік утримань із 
заробітної плати. Утримання за виконавчими 
листами. Облік виплати заробітної 
плати.Документальне забезпечення операцій з 
обліку оплати праці.Синтетичний облік розрахунків 
з оплати праці. Аналітичний облік розрахунків з 
оплати праці. 

Лекція 17,18 
 

Тема 9. 
Фінансова 
звітність 
бюджетнихуста
нов. 

Практичнеза
няття 17,18 

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», 102 

«Консолідована фінансова звітність», 103 «Фінансова звітність за 

сегментами», 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». 

Загальні положення формування фінансової звітності 

бюджетних установ. Мета складання фінансової звітності 

установами.  

Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової 

звітності бюджетних установ. Принципи формування 

фінансової звітності. 

Склад та елементи фінансової звітності бюджетних установ: 

балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух 

грошових коштів, звіту про власний капітал. Примітки до 

річної фінансової звітності. 

Періодичність подання фінансової та бюджетної звітності. 
 

 Мета складання фінансової звітності установ, якісні 
характеристики фінансової звітності бюджетних 
установ. Склад фінансової звітності бюджетних 
установ. Особливості та порядок складання 
балансу, звіту про фінансові результати, звіту про 
рух грошових коштів, звіту про власний капітал. 
Терміни подання фінансової та бюджетної звітності 
установ державного сектору. 
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ПЕРЕЛІКЗАПИТАНЬДЛЯПІДГОТОВКИДОЕКЗАМЕНУ 

Поняття установи і правові основи її діяльності. Первинні бухгалтерські документи, їх значення, порядок оформлення та зберігання. Меморіальні 
ордера, накопичувальні відомості, їх призначення. Порядок складання та затвердження кошторису. Аналітичний облік касових видатків загального 
фонду. Облік фактичних видатків загального фонду в установах. Поняття плану рахунків. Структура плану рахунків бюджетних установ, організацій. 
Бюджетна класифікація видатків, доходів бюджетних установ. Порядок складання та затвердження кошторису. Особливості організації обліку в 
бюджетних установах. Поняття та види коштів спеціального фонду. Види надходжень до установ державного сектору. Облік коштів, отриманих з 
бюджету. Порядок здійснення та оформлення касових операцій.  Організація обліку касових операцій. Синтетичний облік розрахунків з підзвітними 
особами. Синтетичний облік розрахунків за виконані роботи, послуги. Облік розрахунків зі страхування. Синтетичний облік розрахунків з дебіторами 
і кредиторами. Облік внутрішньовідомчих розрахунків. Характеристика і оцінка необоротних активів. Синтетичний облік наявності та надходження 
основних засобів. Синтетичний облік зносу та ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Синтетичний облік нематеріальних активів. 
Синтетичний облік запасів.Ким визначається порядок заповнення форм податкової звітності? Зміст і структура бухгалтерського балансу бюджетної 
установи. Порядок складання та подання звітності за єдиним соціальним внеском. Види соціальної звітності. Порядок складання та подання 
звітності до фондів страхування, зайнятості та інших. Терміни подання соціальних звітів. Загальні принципи складання соціальної звітності. 
Фінансова та бюджетна звітність. Періодичністьподанняфінансової та бюджетноїзвітності. 
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Бали нараховуються за наступним 

співвідношенням:дляденноїформинавчання: 

• поточнийконтроль(написаннямодульнихконтрольнихробіт, 
усне опитування, виконання індивідуального
 завдання,самостійнаробота):50%семестровоїоцінки; 

• підсумковий контроль (екзамен):

 50%семестровоїоцінки. 

 
длязаочноїформинавчання: 

• підсумковатестоваконтрольнаробота:40%семестровоїоцінки; 

• підсумковийекзамен:60% семестровоїоцінки. 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільнозможливістю 

повторногоскладання 

0-29 F 
незадовільнозобов'язковим 

повторнимвивченнямдисципліни 

НОРМИАКАДЕМІЧНОЇЕТИКИ 
Здобувачповинендотримуватися«СтандартуакадемічноїдоброчесностіДонбаськоїдержавноїмашинобудівноїакадемії»:виявлятидисциплінованість,вихованість,доброзичливість,чесні
сть,відповідальність,дотримуватисякорпоративноїкультури,академічнійдоброчесностітаетикиакадемічнихвідносин,запобігатиакадемічногоплагіату. 
ДотримуватисявимогІнструкції прозабезпеченняналежнихпротиепідеміологічнихзаходів. Конфліктні ситуації повиннівідкритообговорюватисявнавчальнихгрупахзвикладачем,а 
принерозв'язностіконфліктузвертатисьдо завідувачакафедриобліку, оподаткування та економічної безпеки. 

 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
 

http://www.dgma.donetsk.ua/u-ddma-zatverdzheno-instruktsiyu-pro-zabezpechennya-nalezhnih-protiepidemichnih-zahodiv.html

