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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 

Дисципліна спрямована на вивчення особливостей ведення обліку і оподаткування діяльності  бюджетних установа; вивчення 
нормативно правової бази обліку доходів та видатків установ державного сектору; набуття знань і навичок складання кошторисів 
доходів та видатків; засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях обліку та за різними напрямками обліку  
бюджетних установ; набуття знань і навичок відображення господарських операцій діяльності бюджетних установ. 
 

Мета та цілі 
Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики  обліку і оподаткування діяльності  бюджетних установ у повному її обсязі з 
використанням різноманітних методів навчання та контролю. 
 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 

Розуміти економічну сутність об'єктів обліку в різних за профілем бюджетних установ, систему їх оцінки та класифікації; зміст нормативно-
правових документів, що регламентують облік і оподаткування діяльності бюджетних установ; принципи побудови бухгалтерських 
регістрів і порядок їх складання на основі відповідних документів; методику обліку основних об'єктів бюджетних установ. Вміти складати 
специфічні  первинні бухгалтерські документи бюджетних установ; обґрунтовано і правильно складати бухгалтерські формули 
(проведення) на основі діючого плану рахунків бюджетних установ; вірно складати бухгалтерські регістри та звітність бюджетних установ.  

 



 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 16 год., самостійна робота – 72 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», «Управлінський облік», «Облік за видами економічної діяльності» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах 

Практична 
робота 1 

Особливості ведення та 
організації обліку діяльності 
бюджетних установ; 
нормативна база з 
бухгалтерського обліку 
бюджетних установ; статті 
класифікації доходів і видатків 
бюджетних установ; 
кошториси бюджетних 
установ; форми 
бухгалтерського обліку та 
облікові регістри  бюджетних 
установ 
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Огляд літературних джерел щодо 
особливостей ведення та організації 
обліку діяльності бюджетних установ . 
Бюджетний кодекс України. Типова 
кореспонденція субрахунків 
бухгалтерського обліку для 
відображення операцій з активами, 
капіталом та зобов’язаннями 
розпорядниками бюджетних коштів та 
державними цільовими фонд: наказ 
Міністерства фінансів України від 
29.12.2015 р. № 1219. 

Лекція 2 Облік доходів та видатків бюджетних установ Практична 
робота 2 

Вивчення особливостей обліку 
доходів та  витрат загального 
та спеціального фондів 
бюджетних установ 
 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку доходів та видатків бюджетних 
установ. Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 124 «Доходи». 
Національне положення (стандарт) 
бухгалтерського обліку в державному 
секторі 135 «Витрати». 

Лекція 3 Облік фінансово- розрахункових операції Практична 
робота 3 

Вивчення особливостей обліку 
касових операцій та  
безготівкових операцій, 
розрахунків з підзвітними 
особами, розрахунків з 
відшкодування завданих 
збитків, розрахунків з іншими 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку касових операцій та 
безготівкових операцій, розрахунків з 
підзвітними особами, розрахунків з 
відшкодування завданих збитків, 
розрахунків з іншими дебіторами і 
кредиторами, довгострокових 



дебіторами і кредиторами, 
довгострокових зобов'язань, 
розрахунків за виконані 
роботи та надані послуги 

зобов'язань, розрахунків за виконані 
роботи та надані послуги. 

Лекція 4 Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і 
стипендії 

Практична 
робота 4 

Заробітна плата в бюджетних 
установах та оперативний 
облік персоналу. 
Форми та системи оплати 
праці. Вивчення особливостей 
обліку використання робочого 
часу та виробітку. Нарахування 
заробітної плати.Утримання із 
заробітної плати працівників. 
Порядок оформлення 
розрахунків із працівниками 
та виплата заробітної плати.     
Синтетичний і аналітичний 
облік заробітної плати. 

Огляд літературних джерел щодо 
сутності форм та систем оплати праці,  
обліку розрахунків із заробітної плати, 
страхування і стипендії. 

Лекція 5 Облік необоротних активів Практична 
робота 5 
 

Вивчення особливостей обліку 
надходження, оприбуткування 
та списання, зносу,  ремонту та 
модернізації необоротних 
активів бюджетних установ 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку надходження, оприбуткування 
та списання, зносу,  ремонту та 
модернізації необоротних активів 
бюджетних установ. Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 121 
«Основні засоби» 

Лекція 6 Облік нематеріальних активів Практична 
робота 6 

Вивчення особливостей обліку 
наявності, руху та зносу 
нематеріальних активів 
бюджетних установ 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку наявності, руху та зносу 
нематеріальних активів бюджетних 
установ. Національне положення 
(стандарт) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 122 
«Нематеріальні активи». 

Лекція 7 Облік  запасів Практична 
робота 7 

Вивчення особливостей обліку 
виробничих запасів, 
малоцінних та 
швидкозношуваних 
предметів, матеріалів та 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку виробничих запасів, малоцінних 
та швидкозношуваних предметів, 
матеріалів та продуктів харчування, 
готової продукції та продукції 



продуктів харчування, готової 
продукції та продукції 
сільськогосподарського 
виробництва у бюджетних 
установах 

сільськогосподарського виробництва у 
бюджетних установах. Національне 
положення (стандарт) бухгалтерського 
обліку в державному секторі 123 
«Запаси». 

Лекція 8 Облік виробничих витрат Практична 
робота 8 

Вивчення особливостей обліку 
витрат виробничих 
(навчальних) майстерень, 
витрат підсобних (навчальних) 
сільських господарств, витрат 
на науково-дослідні роботи за 
договорами та розрахунків із 
замовниками. 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку витрат виробничих (навчальних) 
майстерень, витрат підсобних 
(навчальних) сільських господарств, 
витрат на науково-дослідні роботи за 
договорами та розрахунків із 
замовниками. 

Лекція 9 Облік власного капіталу Практична 
робота 9 

Вивчення нормативної бази  
та складові власного капіталу 
бюджетної установи. Облік 
власного капіталу. 
Відображення в обліку інших 
видів власного капіталу.  

Огляд літературних джерел щодо 
обліку власного капіталу 

Лекція 10 Облік фондів Практична 
робота 10 

Вивчення нормативної бази та 
складові фондів бюджетної 
установи. Облік фондів. 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку фондів бюджетної установи 

Лекція 11 Облік результатів виконання кошторису Практична 
робота 11 

Визначення та відображення в 
обліку фінансових результатів 
виконання кошторису 

 Проаналізувати сутність концепції 
центрів відповідальності, виділити 
класифікаційні ознаки та сутність 
існуючих видів центрів відповідальності 

Лекція 12 
 
 
 

Оподаткування бюджетних установ  
 
 
 
 

Практична 
робота 12 

Особливості оподаткування 
бюджетних установ. Основні 
податки, які сплачують 
бюджетні установи. Податкова 
звітність бюджетних установ. 
 

 

Огляд літературних джерел щодо 
оподаткування бюджетних установ 



Лекція 13 Інвентаризація в системі бюджетних 
 установ 

Практична 
робота 13 

Вивчення нормативної бази з 
інвентаризації  бюджетних 
установ . Організація 
інвентаризації  бюджетних 
установ. Інвентаризація 
об’єктів обліку 

 

Огляд літературних джерел щодо 
обліку та організації інвентаризації  
бюджетних установ. 
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Вербило ; Національний університет біоресурсів і 
природокористування Укрїни. - К.: НУБіП України, 2009. - 
308 с. 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ЗАЛІКУ  

Суть, принципи і функції бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік фактичних витрат. Облік доходів спеціального фонду. Передача малоцінних і швидкозношувальних  
предметів в експлуатацію, списання. Облік асигнувань і руху грошових коштів. Облік запасів бюджетних установ. Інвентаризація запасів бюджетної установи. Організаційна структура 
бухгалтерії бюджетної установи. Основні принципи і порядок отримання бюджетних асигнувань. Організація обліку руху запасів на складі. Бухгалтерський баланс бюджетної установи: 
його зміст, структура, техніка і методика складання. Розрахунки із стипендіатами. Організація і ведення бухгалтерського обліку  бюджетних установ. Класифікація і оцінка необоротних 
активів. Структура і планування спеціального фонду бюджетної установ. Форми і системи оплати праці робітників бюджетної установи. Зміст і структура кошторисів бюджетних установ : 
порядок їх складання, розгляду і твердження. Характеристика, класифікація і оцінка запасів, завдання їх обліку. Облік касових витрат. Особливості обліку малоцінних і 
швидкозношувальних  предметів. Склад і зміст фінансової звітності бюджетної установи. Складові бюджетної класифікації. Облік касових операцій. Облік і документальне оформлення 
надходження та оприбуткування необоротних   актив. Облік видатків загального фонду бюджетної установи. Облік заробітної плати: нарахування і утримання. Облік доходів спеціального 
фонду бюджетної установи. Облік вибуття необоротних активів. Облік розрахунків за виконані роботи. Форми та системи оплати праці у бюджетних установах,  облік використання 
робочого часу та виробітку. Облік коштів, отриманих як плата за послуги. Суть платних послуг, що надаються бюджетними установами. Розрахунки з різними дебіторами. Суть, принципи і 
функції бюджетного обліку в Україні.  Облік фондів бюджетної установи. Облік надходження та списання нематеріальних активів бюджетної установи. Облік грошових коштів бюджетних 
установ. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік виробничих витрат. Структура і планування спеціального фонду.  Облік видатків загального фонду бюджетної установи. Облік 
результатів виконання кошторису . Організація обліку руху запасів на складі. Основні принципи і порядок отримання бюджетних асигнувань. Зміст і структура кошторисів бюджетних 
установ: порядок їх складання, розгляду і твердження. Характеристика, класифікація і оцінка запасів, завдання їх обліку. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/283-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/293-20


Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


