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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  –  

Галузь знань 

07 Управління та 

адміністрування   
(шифр і назва) 

Нормативна 

(за вибором) 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

071 Облік і 

оподаткування 
 

Рік підготовки 

Змістових модулів –  3-й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  120 

5-й 6-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних –   

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

год. 48год. 

Практичні, семінарські 

год. 32 год. 

Лабораторні РГР 

год.  год. 

Самостійна робота 

  год. 40 год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

 Екзамен  

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни  

   

Основною метою викладання курсу «Облік і звітність  у  бюджетних установах» є 

формування навичок у студентів ефективно використовувати облікову інформацію в 

управління виробництвом,оволодіти методикою відображення господарських операцій у 

системі бухгалтерського обліку та звітності. Використати можливості навчального 

процесу для вивчення бухгалтерського обліку. 

Завданнями даної дисципліни є: 

- формування навиків реалізації отриманих знань на практиці; 

- вивчення роботи на всіх етапах облікової інформації. 

Компетентності, якими повинен володіти здобувач: здатність здійснювати конкретні 

форми організації обліку в системі оподаткування; здатність до організації і планування 

діяльності різних організаційно-правових форм господарювання. 

Програмні результати навчання: 

- уміння організовувати та вести податковий облік на підприємстві, оформляти 

первинні та зведені документи та регістри обліку; здатність до складання 

податкової звітності. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

      Тема 1. Основи побудови обліку в бюджетних установах 

1. Бюджетна система України. 

2. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення видатків. 

3. Система розпорядників бюджетних коштів. 

          4.     Кошторис бюджетної установи. Порядок складання та затвердження 

кошторисів. 

4. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

5. Бухгалтерський баланс, його структура. 

6. Форми бухгалтерського обліку, які використовуються в бюджетних установах. 

7. Особливості організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

 Тема 2. Облік доходів і видатків. 

1. Основні принципи і методи фінансування бюджетних установ. 

2. Облік доходів загального фонду бюджетних установ. 

3. Облік доходів спеціального фонду. 

4. Облік касових і фактичних видатків бюджетної установи. 

5. Облік зобов’язань. 

 

 Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій 

1. Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках в банках та реєстраційних 

рахунках в органах ДКСУ. 

2. Облік касових операцій. 

3. Облік операцій з іноземною валютою 

4. Облік інших коштів. 

5. Облік розрахунків із підзвітними особами. 

6. Облік розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами. 

 

 Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій 

1. Праця і заробітна плата в бюджетних установах. 

2. Облік чисельності та складу працівників і використання робочого 

3. часу. 

4. Документальне оформлення і порядок нарахування зарплати, різних доплат і 

надбавок та виплат з розрахунку середньої зарплати. 

5. Нарахування заробітної плати та утримань із нарахованих сум. 

6. Облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків. 

7. .Облік розрахунків за стипендіями. 

 

Тема 5. Облік необоротних активів 

1. Склад, класифікація та оцінка необоротних активів бюджетних установ. 

2. Документальне оформлення руху основних засобів та інших необоротних активів 

3. Облік надходження та оприбуткування основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів. 
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4. Облік зносу та відновлення основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів. 

5. Облік вибуття і списання основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів. 

6. Облік нематеріальних активів. 

Контрольна робота 

Тема 6. Облік запасів 

1. Склад, класифікація та оцінка запасів. 

2. Документальне оформлення надходження та витрачення матеріалів 

3. Облік запасів на складах; його зв'язок з обліком у бухгалтерії. 

4. Синтетичний облік запасів 

5. Особливості обліку медикаментів і перев’язувальних засобів 

6. Особливості обліку продуктів харчування 

7. Особливості обліку тварин на вирощуванні і відгодівлі 

      8.   Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 

            

 Тема 7. Облік фінансових інвестицій 

1. Поняття та форми застосування фінансових інвестицій у бюджетному 

процесі. 

2. Класифікація фінансових інвестицій. 

3. Оцінка фінансових інвестицій. 

4. Бухгалтерський облік фінансових інвестицій. 

Тема 8. Облік доходів та витрат 

1. Класифікація власних надходжень бюджетних установ. 

2. Облік витрат бюджетних установ. 

3. Облік витрат і продукції виробничих (навчальних) майстерень. 

4. Облік доходів бюджетних установ. 

 Тема 9. Інвентаризація в системі бюджетних установ 

1. Зміст, завдання та періодичність проведення інвентаризації. 

2. Документальне оформлення результатів інвентаризації. 

3. Перевірка матеріалів інвентаризації. 

4. Інвентаризація розрахунків, дебіторської та кредиторської 

заборгованостей. 

5. Порядок проведення інвентаризації необоротних активів. 

6. Порядок проведення інвентаризації оборотних активів 

Тема 10. Фінансовий результат: облік та звітність 

1. Особливості виконання кошторису бюджетних установ. 

2. Облік фінансового результату. 

3.Відображення фінансового результату в звітності 

 

Контрольна робота 
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4.Структура навчальної дисципліни 

                                  «Облік і звітність в бюджетних установах » 

 

 
№ 

п/п 

Назва теми Загальна 

кількість 

годин 

В тому числі 

аудиторні самостійна 

робота лекції практичні 

1 2 3 4 5 6 

1. Тема 1. Основи побудови 

обліку в  бюджетних 

установах 

10 4 2 4 

2. Тема 2.  Облік доходів і 

видатків 

12 4 4 4 

3. Тема 3. Облік фінансово-

розрахункових операцій 

14 6 4 4 

4. Тема 4. Облік розрахунків із 

заробітної плати, 

страхування і стипендій 

14 6 4 4 

5. Тема 5. Облік необоротних 

активів  

Контрольна робота 

14 

 

2 

6 

 

2 

4 4 

6. Тема 6. Облік запасів 14 6 4 4 

7. Тема7. Облік фінансових 

інвестицій 

10 4 2 4 

8. Тема 8. Облік доходів та 

витрат 

12 4 4 4 

9. Тема 9. Інвентаризація в 

системі бюджетних установ 

8 2 2 4 

10. Тема 10. Фінансовий 

результат: облік та звітність 

Контрольна робота  

8 

 

2 

2 

 

2 

2 4 

 Разом 120 48 32 40 

 

 

6.Теми лекційних занять 
 

 
№ 

п/п 

Назва тем курсу, лекційних занять  

та їх зміст  

Загальна 

 кількість  

годин 

1 2 3 

1. Тема 1. Основи побудови обліку в бюджетних установах 

1. Бюджетна система України. 

2. Бюджетна класифікація: будова, роль і призначення 

видатків. 

3. Система розпорядників бюджетних коштів. 

4. Кошторис бюджетної установи. Порядок складання та 

затвердження кошторисів. 

5. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

4 

2 

 

 

 

 

 

2 
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установ. 

6. Бухгалтерський баланс, його структура. 

7. Форми бухгалтерського обліку, які використовуються в 

бюджетних установах. 

8. Особливості організації бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах. 

2. Тема 2. Облік доходів і видатків. 

1. Основні принципи і методи фінансування бюджетних 

установ. 

2. Облік доходів загального фонду бюджетних установ. 

3. Облік доходів спеціального фонду. 

4. Облік касових і фактичних видатків бюджетної установи. 

5. Облік зобов’язань. 

 

4 

 

2 

 

 

2 

3. Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій 

1. Облік операцій на поточних (бюджетних) рахунках в 

банках та реєстраційних рахунках в органах ДКСУ. 

2. Облік касових операцій. 

3. Облік операцій з іноземною валютою 

4. Облік інших коштів. 

5. Облік розрахунків із підзвітними особами. 

6. Облік розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами. 

6 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

4. Тема 4. Облік розрахунків із заробітної плати, 

страхування і стипендій 

1. Праця і заробітна плата в бюджетних установах. 

3. Облік чисельності та складу працівників і використання 

робочого часу. 

2. Документальне оформлення і порядок нарахування 

зарплати, різних доплат і надбавок та виплат з розрахунку 

середньої зарплати. 

3. Нарахування заробітної плати та утримань із нарахованих 

сум. 

4. Облік зарплати і пов'язаних з нею розрахунків. 

5. 6.Облік розрахунків за стипендіями. 
 

6 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

5. Тема 5. Облік необоротних активів 

1.Суть розрахунків, причини їх виникнення. Завдання обліку 

розрахунків. 

2.Облік розрахунків з підзвітними особами. 

3.Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги. 

4.Облік розрахунків зі страхування. 

5.Облік розрахунків за податками і платежами. 

6.Облік розрахунків з різними дебіторами. 

7.Облік розрахунків з різними кредиторами. 

Контрольна робота  

8 

2 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

6. Тема 6. Облік запасів 6 
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1. Склад, класифікація та оцінка необоротних активів 

бюджетних установ. 

2. Документальне оформлення руху основних засобів та 

інших необоротних активів 

3. Облік надходження та оприбуткування основних засобів 

та інших необоротних матеріальних активів. 

4. Облік зносу та відновлення основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів. 

5. Облік вибуття і списання основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів. 

6. Облік нематеріальних активів 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

7. Тема7.Облік фінансових інвестицій 

1. Поняття та форми застосування фінансових інвестицій у 

бюджетному процесі. 

2.Класифікація фінансових інвестицій. 

3.Оцінка фінансових інвестицій. 

4.Бухгалтерський облік фінансових інвестицій. 

 

4 

 

2 

 

 

2 

8. Тема 8.Облік доходів та витрат 

1. Класифікація власних надходжень бюджетних установ. 

2.Облік витрат бюджетних установ. 

3.Облік витрат і продукції виробничих (навчальних) майстерень. 

4.Облік доходів бюджетних установ 

4 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

9. Тема 9.Інвентаризація в системі бюджетних установ 

1. Зміст, завдання та періодичність проведення інвентаризації. 

2. Документальне оформлення результатів інвентаризації. 

3. Перевірка матеріалів інвентаризації. 

4. Інвентаризація розрахунків, дебіторської та 

кредиторської заборгованостей. 

5. Порядок проведення інвентаризації необоротних активів. 

6. Порядок проведення інвентаризації оборотних активів 

 

4 

 

2 

 

 

 

2 

10. Тема 10. Фінансовий результат: облік та звітність 

1.Особливості виконання кошторису бюджетних установ. 

2.Облік фінансового результату. 

3.Відображення фінансового результату в звітності 
Контрольна робота 

4 

2 

 

 

 

2 

 

 

 Разом 48 
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7.Планування практичних занять 

 

 

 
№ 

п/п 

Назва тем курсу, практичних занять  

та їх зміст  

Загальна 

 кількість  

годин 

Бібліографія 

1 2 3  

1. Тема 1. Основи побудови обліку в бюджетних 

установах 

Практичне завдання 1. 

1. 1. Характеристика діяльності бюджетних установ . 

2. 2.Що є предметом та об’єктом бюджетного обліку ? 

3. 3. Які форми обліку передбачені для відображення 

операцій ? 

4. 4. Поняття про кошторис. Види кошторисів. 

5. 5.Розв’язування практичних задач. 

6.  

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

 

 

2. Тема 2.  Кошторис бюджетної установи 

Практичне завдання 2. 

1. Поняття про кошторис. Види кошторисів. 

2.Що таке штатний розпис? 

3.Як вносяться зміни до кошторисів? 

4. Розвя’зування  практичних задач 

Практичне завдання 3 

1. Розгляд кошторисів. 

2. Затвердження кошторисів. 

3. Як вносяться зміни до кошторисів? 

4. Розвя’зування  практичних задач 

1.  

4 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

 

3. Тема 3. Облік фінансування бюджетних установ 

Практичне заняття 4 

1. 1.Основні принципи та порядок фінансування 

бюджетних установ. 

2. 2.Система розпорядників бюджетних коштів. 

3. 3.Облік фінансування за відомчою структурою. 

4. 4. Розвя’зування  практичних задач. 

5. Практичне заняття 5 
6. 1.Облік фінансування через органи Державного 

казначейства. 

7. 2.Поняття бюджетної класифікації та її структура. 

Склад і класифікація видатків. 

8. 3.Облік касових видатків. 

9. 4.Облік фактичних видатків. 

 

4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

4. Тема 4.Облік касових операцій 

10. Практичне заняття 6 
11. 1. Що таке каса ? 

12. 2. Як встановлюється ліміт каси? 

13. 3. Якими первинними документами оформлюється 

надходження грошових коштів у касу ? 

14. 4. Розвя’зування  практичних задач. 

15.  

16. Практичне заняття 7 
17. 1. Якими первинними документами оформлюється 

4 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  
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видача готівки з каси ? 

18. 2. Що таке касова книга? 

19. 3. Порядок ведення касової книги. 

20. 4. Розвя’зування  практичних задач 

 

5. Тема 5. Облік розрахункових операцій 

21. Практичне заняття 8 
22. 1. Які ви знаєте готівкові розрахунки? 

23. 2. Які ви знаєте безготівкові розрахунки? 

24. 3.Хто є підзвітною особою? 

25. 4. Розвя’зування  практичних задач 

26. Практичне заняття 9 
27. 1. На якому рахунку ведеться облік розрахунків зі 

страхування? 

28. 2. Які є податки і платежі за рахунок бюджетних 

установ? 

29. 3. Що таке дебіторська заборгованість ? 

30. 4. Розвя’зування  практичних задач 

4 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

6. Тема 6. Облік основних засобів та інших 

необоротних активів у бюджетних установах 

31. Практичне заняття 10 

 

1.Що таке основні засоби7 

2.Які норми зносу основних засобів? 

3.Як призначається інвентаризаційна комісія?. 

32. 4. Розвя’зування  практичних задач 

33.   

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

7. Тема7.Облік запасів у бюджетних установах. 

34. Практичне заняття 11 
1.  Що таке запаси? 

2. Основні первинні документи щодо надходження 

запасів. 

3.Основні первинні документи щодо вибуття запасів. 

35. 4. . Розвя’зування  практичних задач 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

 

8. Тема 8.Облік праці та її оплати 

36. Практичне заняття 12 
1. Що таке заробітна плата? 

2. Що таке табель? 

3. Які дані фіксуються у табелі? 

37. 4.  Розвя’зування  практичних задач 

38.   

39. Практичне заняття 13 
40. 1. Форми оплати праці. 

41. 2. Види оплати праці. 

42. 3.Порядок нарахування заробітної плати. 

43. 4.  Розвя’зування  практичних задач 

44.   

45.  

46. Практичне заняття 14 
1. Утримання із заробітної плати. 

2. Нарахування на заробітну плату. 

3. Облік розрахунків із заробітної плати. 

47. 4.  Розвя’зування  практичних задач 

6 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  
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48.   

 

9. Тема 9.Порядок використання та обліку коштів 

спеціального фонду 

 

49. . Практичне заняття 15 

1. Які кошти називаються спеціальними? 

2. Що таке депозитні суми? 

3. Що таке суми за дорученням? 

50. 4.  Розвя’зування  практичних задач 

51.   

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

10. Тема 10. Звітність бюджетних установ 

 

Практичне заняття 16 
1. Види звітності . 

2. Терміни подання звітності за видами. 

3. Порядок складання балансу. 

52. 4.  Розвя’зування  практичних задач 

53.   

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Методичні 

вказівки  

 

 

 

 Разом 32  

 

8. Планування самостійної роботи студентів. 
  
№ 

п/п 

Назва тем курсу 

 

Загальна 

 кількість  

годин 

Форма контролю 

1 2 3  

1. Тема 1. Організація 

бухгалтерського обліку 

бюджетних установ 

7. 1. Первинні бухгалтерські 

документи, їх призначення,порядок 

оформлення та зберігання. 

8. 2. Права та обов’язки головних 

бухгалтерів централізованих 

бухгалтерій  та бюджетних установ. 

9.  

4 співбесіда 

2. Тема 2.  Кошторис бюджетної 

установи 
2. 1. Складання звітності про 

виконання кошторисів. 

3. 2. Порядок складання , 

розгляду та виконання розпису 

Державного бюджету України.. 

4. . 

4 співбесіда 

3. Тема 3. Облік фінансування 

бюджетних установ 

54. 1.Контроль за виконанням 

видатків. 

55.  

4 співбесіда 

4. Тема 4.Облік касових операцій 

1.Порядок проведення 

4 співбесіда 
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інвентаризації готівкових грошових 

коштів та відображення результатів 

у обліку. 

2.Облік інших грошових коштів та 

документів. 

 

5. Тема 5. Облік розрахункових 

операцій 

1.Форми безготівкових 

розрахунків. 

2.Облік розрахунків з покупцями і 

замовниками. 

3.Облік внутрішніх розрахунків. 

 

4 співбесіда 

6. Тема 6. Облік основних засобів та 

інших необоротних активів у 

бюджетних установах 

1.Облік інших необоротних 

матеріальних активів. 

2.Облік нематеріальних активів. 

 

4 співбесіда 

 

 

 

 

 

 

 

7. Тема7.Облік запасів у бюджетних 

установах. 

1.Особливості обліку медикаментів 

та продуктів харчування 

бюджетних установ. 

2.Порядок проведення 

інвентаризації запасів та 

відображення її результатів в 

обліку. 

 

 

4 співбесіда 

8. Тема 8.Облік праці та її оплати 

1.Облік розрахунків із 

стипендіатами . 

 

4 співбесіда 

9. Тема 9.Порядок використання та 

обліку коштів спеціального 

фонду 

1.Облік витрат на науково – 

дослідні роботи за договорами. 

 

 

4 співбесіда 

10. Тема 10. Звітність бюджетних 

установ 

1.Склад та зміст окремих видів 

звітності. 

 

. 

 

4 співбесіда 

 Разом 40  
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9.Критерії оцінки знань, умінь і навичок студентів 

 

Оцінка Критерії оцінки 

«2» 3 допомогою викладача відтворює на рівні розпізнання окремі елементи 

навчального матеріалу та викопує зі значними труднощами окремі елементи 

практичних завдань. Під час відповіді і   при  виконанні   практичних   завдань  

припускається   суттєвих 

помилок. 

«3» Без достатнього розуміння відтворює основний навчальний матеріал та виконує 

практичні завдання з епізодичною допомогою викладача. 3 помилками дає 

визначення основних понять. Може частково аналізувати навчальний матеріал, 

порівнювати і робити висновки. Користується окремими видами технічної і 

конструктивно-технологічної документації. При відповіді та виконанні практичних 

завдань припускається помилок. Які може частково виправити. 

«4» Володіє основним навчальним матеріалом в усній, письмовій і графічній формах 

та застосовує його при виконанні практичних завдань як в типових, так і в дещо 

ускладнених умовах. Дає визначення основних понять, аналізує, порівнює і 

систематизує інформацію та робить висновки. Його відповідь в цілому правильна, 

логічна і достатньо обгрунтована. Виконує практичні завдання з типовим 

алгоритмом з консультацією викладача. Усвідомлено користується довідковою 

інформацією. При відповіді та виконанні практичних завдань припускається 

несуттєвих помилок, які може виправити. 

«5» Володіє системними знаннями навчального матеріалу та ефективно їх застосовує 

для виконання практичних завдань, що передбачені навчальною програмою. 

Відповідь студента повна, правильна, логічна, містить аналіз, систематизацію, 

узагальнення. Вміє самостійно знаходити і користуватися джерелами 

інформації, оцінювати отриману інформацію. Встановлює причинно-наслідкові та 

міжпредметні зв'язки. Робить аргументовані висновки. Бездоганно виконує 

практичні завдання як з використанням типового алгоритму, так і за самостійно 

розробленим алгоритмом. 

 

 

10. Екзаменаційні питання 
1. .                   Характеристика діяльності бюджетних установ та правові засади їх     

діяльності. 

2. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

3. План рахунків бюджетних установ та його структура. 

4. Меморіальні ордери: їх види та застосування.  

5. Поняття про кошторис. Види кошторисів. 

6. Складання проектів кошторисів. 

7. Розгляд і затвердження кошторисів. 

8. Внесення змін до кошторисів. 

9. Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ. 

10. Система розпорядників бюджетних коштів. 

11. Облік фінансування за відомчою структурою. 

12. Облік фінансування через органи Державного казначейства. 
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13. Поняття бюджетної класифікації та її структура. Склад і класифікація видатків. 

14. Облік касових видатків. 

15. Облік фактичних видатків.  

16. Каса як окремий структурний підрозділ бюджетних організацій і установ. 

17. Документальне оформлення надходження грошових коштів. 

18. Документальне оформлення використання грошових коштів . 

19. Порядок ведення касової книги. 

20. Організація обліку касових операцій у бухгалтерії бюджетних установ. 

21. Суть розрахунків, причини їх виникнення. Завдання обліку розрахунків. 

22. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

23. Облік розрахунків за виконані роботи та надані послуги. 

24. Облік розрахунків зі страхування. 

25. Облік розрахунків за податками та платежами. 

26. Облік розрахунків з різними дебіторами. 

27. Облік розрахунків з різними кредиторами. 

28. Характеристика,класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ. 

Завдання обліку основних засобів бюджетних установ. 

29. Облік наявності та надходження основних засобів . 

30. Облік зносу та ремонту основних засобів. 

31. Облік вибуття основних засобів. 

32. Характеристика, класифікація та оцінка запасів бюджетних установ. Завдання 

обліку запасів. 

33. Документальне оформлення надходження та вибуття запасів. 

34. Складський облік запасів. 

35. Синтетичний та аналітичний облік запасів. 

36. Методи обліку запасів. 

37. Облік МШП. 

38. Праця та заробітна плата у бюджетних установах. Завдання обліку. 

39. Оперативний облік особового складу працівників.  

40. Облік використання робочого часу та виробітку. 

41. Форми та види оплати праці в бюджетних установах. 

42. Порядок нарахування заробітної плати. 

43. Утримання із заробітної плати працівників. 

44. Нарахування заробітної плати за середнім заробітком. 

45. Облік розрахунків із заробітної плати. 

46. Власні кошти бюджетних установ, їх склад та призначення 

47. Завдання обліку коштів спеціального фонду. 

48. Облік спеціальних коштів. 

49. Облік сум за дорученнями. 

50. Облік депозитних сум. 

51. Облік інших власних надходжень. 

52. Поняття про звітність бюджетних установ. 

53. Види звітності. 

54. Порядок складання балансу. 

 

11  Рекомендована  література 

 

Нормативно-правові документи 

1. Закон України “Про гуманітарну допомогу” від 22.10.99. р. № 1192-ХІV;  

2. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-

матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей 
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балансу, затверджена наказом Головного управління Державного казначействі України від 

30.10.98 р. № 90, зі змінами та доповненнями;  

3. Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних засобів, що 

належать установам і організаціям, які утримуються за рахунок державного або місцевого 

бюджетів, затверджена наказом Головного управління Державного казначейства України, 

Державного комітету статистики України від 02.12.97 р. № 125/70;  

4. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 

основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного 

казначейства України від 10.07.2000 р. № 61;  

5. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів бюджетних установ, 

затверджена наказом Державного казначейства України від 17.07.2000 р. № 64;  

6. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ і Порядок застосування 

Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджений наказом 

Головного управління Державного казначейства України, Міністерства фінансів України 

від 10.12.99 р. № 114, зі змінами та доповненнями;  

7. Порядок бухгалтерського обліку та звітності в бюджетних установах гуманітарної 

допомоги, затверджений наказом Головного управління Державного казначейства 

України від 10.12.99 р. № 113;  

8. Порядок отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертвувань від юридичних 

і фізичних осіб бюджетними установами та закладами освіти, охорони здоров’я, культури, 

науки, спорту і фізичного виховання для потреб їх фінансування, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 р. № 1222;  

9. Типова інструкція про порядок списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних 

установ, затверджена наказом Державного казначейства України, Міністерства економіки 

України від 10.08.2001 р. № 142/181.  

10. Бюджетний кодекс України;  

11. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”;  

12. Інструкція про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 

основних господарських операцій бюджетних установ, затверджена наказом Державного 

казначейства України від 10.07.2000 р. № 61;  

13. Роз’яснень щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та 

Роз’яснень щодо застосування класифікації кредитування бюджету. Наказ Державного 

казначейства України від 4 листопада 2004 № 194.  

Основна література 

1. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. / За редакцією 

проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2004. – 464 с. (99 примірників) 2. 

Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навчальний посібник. / За редакцією проф. 

Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 448 с. (16 примірників)  

Додаткова література 

1.Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: Навч. посіб — 

Вид. 2-ге, без змін.— К.: КНЕУ, 2006. — 380 с.  

2.Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних організаціях: Навчальний посібник.— Центр 

навчальної літератури, 2003. — 284 с.  

3.Александров В.Т., Ворона О.І., Германчук П.К., Назарук О.І., Петрашко П.Г. 

Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, державне замовлення та 

державні закупівлі: Навч. посібник. - К.: АВТ, 2004. - 593с.  

4.Лемішовський В.І., Дідик А.М., Мороз Л.П., Мохняк В.С., Хомяк Р.Л. Бюджетні 

установи: бухгалтерський облік, оподаткування та звітність/ За ред В.І.Лемішовського. - 

Л.: Бухгалтерський центр "Ажур", 2009. - 912с                                                         

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
	1.  Опис навчальної дисципліни

