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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО 
ДИСЦИПЛІНУ 

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними знаннями, методологічними прийомами, уміннями та практичними навичками з обліку і аудиту 
в установах державного сектору, здатність формувати, документально забезпечувати та відображати фінансово-господарські операції в системі 
рахунків бухгалтерського обліку для державного сектору, вміння структурувати облікову інформацію, та використовувати отриману інформацію для 
прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління установою в цілях підвищення її ефективності, результативності та соціальної 
відповідальності. 

 

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

Формат Лекції (очний, заочний формат), практичні заняття (очний, заочний формат), консультації (очний, заочний формат), підсумковий контроль – залік 
(очний, заочний формат). 

Пререквізити Загальні та фахові знання, отримані на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти («Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Аудит», 
«Оподаткування», «Звітність підприємств» та інші). 

Пореквізити Знання з основ обліку і аудиту в установах державного сектору можуть бути використані під час написання магістерської роботи. 

Компетентності відповідно до освітньо-професійної 
програми 

Інтегральна компетентність (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з обліку, контролю, аудиту, оподаткування, що передбачає здійснення організаційних, 
методичних, регуляторних інновацій у сфері обліку, оподаткування та контролю та характеризується невизначеністю умов і вимог здійснення професійної та навчальної 
діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК) Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

 

ЗК 1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК 3. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК 6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації 

з різних джерел. 

ЗК 8. Здатність спілкуватися з представниками інших 
професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
знань/видів економічної діяльності). 
ЗК 11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість 
виконуваних робіт. 

СК 1. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для прийняття ефективних управлінських 
рішень на всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та 
соціальної відповідальності бізнесу. 
СК 2. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 
вимогами менеджменту підприємства. 
СК 6. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 
супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної діяльності. 
СК 7. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи 
фінансового та управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 
підприємства. 
СК 8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, 
органів державного сектору. 
СК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та інших 
користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 
СК 12. Здатність управління бюджетними процесами, складання звітності за міжнародними стандартами та її 
аналіз. 
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Програмні результати навчання (ПРН) 

ПРН 2. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних 
потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження. 
ПРН 7. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 
ПРН 11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання. 
ПРН 12. Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 
господарювання та органів державного сектору з урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 
ПРН 17. Готувати й обґрунтовувати висновки за для консультування власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

 
Вимоги  
викладача 
 

Освоєння дисципліни передбачає обов'язкове відвідування лекцій і практичних занять згідно розкладу, не спізнюватись, а також самостійну роботу. Здобувач 
зобов’язаний працювати з навчальною та додатковою літературою, з інформацією на електронних носіях і в Інтернет-ресурсах. За умов пропуску лекційних 
занять проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття за наявності допуску викладача. 
Курс передбачає роботу в колективі. Середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної критики. Самостійна робота включає в себе 
теоретичне вивчення питань, що стосуються тем лекційних занять, які не ввійшли в теоретичний курс, або ж були розглянуті коротко, їх поглиблена проробка 
за рекомендованою літературою. Усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений термін. Якщо студент відсутній з поважної 
причини, він презентує виконані завдання під час самостійної підготовки та консультації викладача. Під час роботи над завданнями не припустимо 
порушення академічної доброчесності: при використанні Інтернет-ресурсів та інших джерел інформації студент повинен вказати джерело, використане в 
ході виконання завдання. У разі виявлення факту плагіату студент отримує за завдання 0 балів. 

  СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  

 
Лекція 1 

 

Тема Т1.  

Основи побудови 

бухгалтерського 

обліку в установах 

державного 

сектору. 

 
Практичне 
заняття 1 

 
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 засади бухгалтерського обліку 
в бюджетних установах. Нормативне регулювання 
бухгалтерського обліку в державному секторі. 
Особливості бухгалтерського балансу бюджетних 
установ, його складові та призначення. 
Особливості застосування плану рахунків 
бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору. 
Характеристика кодів економічної класифікації 
видатків, їх застосування. 



Лекція 2 

 

 
Тема Т2.  
Облік основних 
засобів в 
установах 
державного 
сектору. 
 

 
Практичне 
заняття 2  

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

Лекція 3 
 

Тема Т3. 
Облік 
нематеріальних 
активів в 
установах 
державного 
сектору. 

Практичне 
заняття 3 
 

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 нематеріальних активів, їх 
класифікація. Формування первісної вартості 
об'єкта нематеріальних активів. 
Облік та документальне забезпечення операцій з 
надходження нематеріальних активів до 
бюджетної установи. Облік та документальне 
забезпечення операцій з вибуття та переоцінки 
нематеріальних. 

Лекція 4 Тема Т4. 
Облік запасів 
в установах 
державного 
сектору. 

Практичне 
заняття 4 
 

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 обліку запасів. Облік та 
документальне забезпечення операцій з 
надходження запасів до установи. 
Облік та документальне забезпечення операцій з 
вибуття запасів із бюджетної установи. 

Лекція 5 Тема Т5.  
Облік 
фінансово-
розрахункови
х операцій. 

Практичне 
заняття 5 

Нормативно-правове регулювання грошових розрахунків. 
Облік касових операцій бюджетних установ. 
Облік грошових коштів на рахунках у банку та органах Державного 
казначейства. 
Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік розрахунків з 
підзвітними особами. 
 

 

 Синтетичний облік касових операцій. Типові форми 
первинних документів для обліку готівкових коштів 
і розрахунків. 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. 
 



Лекція 6 
 

Тема Т6. 
Облік 
зобов’язань. 
Облік 
розрахунків із 
заробітної 
плати. 

Практичне 
заняття 6 

Загальні засади обліку зобов'язань. 
Синтетичний облік одержаних бюджетними установами позик. 
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 
Облік розрахунків за податками та зборами. 
Облік розрахунків з оплати праці. 
 

Загальні поняття обліку зобов'язань.  
Відображення операцій в бухгалтерському обліку 
за розрахунками з постачальниками і підрядниками 
на умовах передоплати та післяоплати. 
Документальне забезпечення операцій. 
Фонд оплати праці працівників. Облік нарахування 
та виплати заробітної плати працівникам. 
Документальне забезпечення операцій з обліку 
оплати праці.  

Лекція 9 
Лекція 10 

 

Тема Т7. 
Фінансова 
звітність в 
установах 
державного 
сектору. 

Практичне 
заняття 7 

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. 

Лекція 11 
Лекція 12 
 

Тема Т8. 
Внутрішній аудит 
в установах 
державного 
сектору. 

Практичне 
заняття 8 

Професійні стандарти внутрішнього аудиту та правові норми. 
Законодавче визначення внутрішнього аудиту та об'єкта внутрішнього 
аудиту. Сутність діяльності з внутрішнього аудиту. 
Роль та відповідальність внутрішніх аудиторів (характеристики). 
Принципи професійної діяльності з внутрішнього аудиту. Управління 
діяльністю підрозділу внутрішнього аудиту. Аудиторський звіт. 
Програма забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. 
 
 
 

 Характеристика внутрішнього аудиту та правові 
норми. Структура та ієрархія національних 
нормативно-правових актів у сфері внутрішнього 
аудиту. Кодекс етики внутрішніх аудиторів. 
Планування діяльності з внутрішнього аудиту, 
основні етапи та строки його проведення. 
Визначення «простору внутрішнього аудиту». 
Планування та обсяг аудиторського завдання. 
Особливості складання аудиторського звіту.  
 

Лекція 13 Тема Т9. 
Шахрайство і 
корупція: роль 
внутрішнього 
аудиту. 

Практичне 
заняття 9  

Шахрайство і внутрішній аудит. Визначення понять шахрайства та  
корупції, типи і форми шахрайства та  умови настання випадків 
шахрайства.  
Повноваження і відповідальність керівництва установи у запобіганні 
шахрайства.  
Роль, повноваження і відповідальність внутрішніх аудиторів у разі 
виникнення підозри шахрайства.  
 
 
 

 Засоби виявлення шахрайства. Фактори, які 
сприяють здійсненню шахрайства. Пояснення 
«Дерева шахрайства», трикутника шахрайства. 
Визначення попереджувальних ознак «червоних 
прапорців», їх індикатори. Взаємодія керівника 
підрозділу внутрішнього аудиту з керівником 
установи.  
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ПЕРЕЛІК ЗАПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗАЛІКУ 

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. Зміст і структура бухгалтерського балансу 
бюджетної установи. 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. Порядок складання та затвердження 
кошторису. Особливості організації обліку в установах державного сектору. Ким визначається порядок заповнення форм податкової звітності? 
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. Нормативно-правове регулювання внутрішнього аудиту. Планування аудиторської діяльності. Організація внутрішнього 
аудиту та планування аудиторського завдання. Виконання аудиторського завдання. Підготовка аудиторського звіту. Відстеження результатів 
впровадження аудиторських рекомендацій. Здійснення внутрішніх оцінок якості внутрішнього аудиту. Здійснення зовнішніх оцінок якості 
внутрішнього аудиту. Розробка програми забезпечення та підвищення якості внутрішнього аудиту. Попереднє дослідження об’єкта та планування 
внутрішнього аудита. Особливості складання аудиторського звіту відповідно до міжнародних та національних стандартів внутрішнього аудиту.  
Оцінка ризиків шахрайства. Професійний розвиток внутрішніх аудиторів. Які основні етапи аудиту? Для чого створені аудиторські комітети? Що 
означає термін шахрайство? Яка роль внутрішніх аудиторів у разі виникнення шахрайства? Структура «Дерева шахрайства».  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS 

Оцінка за національною 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

для денної форми навчання: 

• поточний контроль (написання модульних контрольних робіт, 
усне опитування, виконання індивідуального завдання, 
самостійна робота): 50 % семестрової оцінки; 

• підсумковий контроль (залік): 50%  семестрової оцінки. 

 
для заочної форми навчання: 

• підсумкова тестова контрольна робота: 40 % семестрової 
оцінки; 

• підсумковий залік: 60 % семестрової оцінки. 

90-100 А відмінно 

81-89 В 
добре 

75-80 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

30-54 FХ 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0-29 F 
незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ 
Здобувач повинен дотримуватися «Стандарту академічної доброчесності Донбаської державної машинобудівної академії»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність, дотримуватися корпоративної культури, академічній доброчесності та етики академічних відносин, запобігати академічного плагіату. 
Дотримуватися вимог Інструкції про забезпечення належних протиепідеміологічних заходів. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, 
а при нерозв'язності конфлікту звертатись до завідувача кафедри обліку, оподаткування та економічної безпеки 

 

Силабус за змістом відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 
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