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ВСТУП 

 
В  Україні  триває  процес  реформування  системи  бухгалтерського  обліку та 

фінансової звітності в державному секторі з урахуванням вимог міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку для державного сектору шляхом запровадження національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблених на 

основі міжнародних стандартів. 

  Міністерством фінансів України було здійснено ряд заходів з удосконалення 

системи бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема, прийняті в повному 

обсязі національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі, 

застосування яких передбачено Бюджетним кодексом України та Законом України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Крім цього, затверджено план 

рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, розроблений з урахуванням 

бюджетної класифікації, який містить субрахунки для відображення в бухгалтерському 

обліку інформації про операції з виконання бюджетів, розпорядників бюджетних коштів 

та фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування, та 

порядок його застосування; форми фінансової звітності та порядок їх заповнення; 

типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи. 

У продовження завдань зазначеної Стратегії Міністерством фінансів України 

розроблено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі на період до 2025 року, яка була схвалена 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 437-р. 

Реалізація основних завдань цієї Стратегії дасть змогу продовжити модернізацію 

системи бухгалтерського обліку та підвищити рівень якості та порівнянності фінансової 

інформації. Зокрема, передбачається досягнення таких результатів:  

- підвищення рівня відкритості, достовірності та прозорості фінансової звітності з 

метою забезпечення ефективності прийняття управлінських рішень у сфері державних 

фінансів; 

- забезпечення порівнянності показників фінансової звітності державного сектору 

України та державного сектору інших країн; 

- забезпечення консолідації фінансової звітності на різних рівнях; 

- запровадження якісно нової системи підготовки та перепідготовки кадрів  

бухгалтерських служб суб’єктів державного сектору; 

- підвищення статусу керівників бухгалтерських служб суб’єктів державного  

сектору  та  ефективності  їх  діяльності. 

 

Навчальна  дисципліна « Бухгалтерський  облік  в  державному секторі» є 

нормативною для студентів освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування»,спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік і 

оподаткування» 

 

Програма та робоча програма складається з наступних розділів: 

- Мета, завдання, результати вивчення дисципліни (компетентності), її місце в 

освітньому процесі. 

- Зміст дисципліни. 

- Структура дисципліни та розподіл годин за темами (тематичний план). 

- Тематика лекційних, семінарських, самостійної роботи студентів. 

- Список рекомендованих джерел.  
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 1. МЕТА, ЗАВДАННЯ, РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ 

(КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЇЇ МІСЦЕ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Метою вивчення дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних 

знань та практичних навиків щодо процесу формування та виконання кошторису 

доходів та видатків в державному секторі економіки, знання  якого необхідно  для 

ведення обліку фінансово-господарчих операцій та здійснення контролю за 

обліком в організаціях та установах державного сектору при прийнятті рішень. 

Завдання:  

- вивчення особливостей обліку в  державному секторі  економіки, зокрема 

форми обліку, план рахунків, первинні документи та облікові реєстрами;  

- вивчення складу витрат і доходів, специфіки їх обліку в державному 

секторі економіки; 

- ознайомлення з принципами та формами грошових розрахунків в 

державному секторі економіки ; 

- вивчення складу необоротних та оборотних активів в установах та 

специфіки обліку операцій з їх руху; 

- удосконалити власне економічне мислення, навички самостійної роботи з 

інструктивним та законодавчим матеріалом, додатковою науково-методичною 

літературою. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:  

закони, постанови, розпорядження, накази, інструкції, нормативні, 

методичні та інші керівні матеріали з питань організації бухгалтерського обліку 

та методи контролю фінансово-господарчих операцій в установах та організаціях, 

задачі та методи організації бухгалтерського обліку виконання бюджетів та 

кошторисів видатків в державному секторі економіки; 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні вміти: 

 вести облік фінансово-господарчих операцій в державних установах та 

організаціях та здійснювати контроль за веденням обліку, проводити 

інвентаризацію матеріальних цінностей в державному секторі економіки. 

Результати (компетенції) вивчення дисципліни. 

У процесі викладання навчальної дисципліни основну увагу приділено 

оволодінню студентами професійними  компетентностями. Знання, здобуті під 

час вивчення дисципліни «Бухгалтерський  облік  в  державному секторі», 

допоможуть майбутньому фахівцю:  

- знати особливості обліку в  державному секторі  економіки, зокрема 

форми обліку, план рахунків, первинні документи та облікові реєстри;  

- визначати склад витрат і доходів, з урахуванням специфіки в державному 

секторі економіки, вести роботу з їх обліку; 
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- проводити грошові розрахунки за усіма формами що є в державному 

секторі економіки;  

- організувати та вести облік операцій з наявності та руху необоротних та 

оборотних активів, в установах; 

- удосконалювати власне економічне мислення, навички самостійної роботи 

з інструктивним та законодавчим матеріалом, додатковою науково-методичною 

літературою. 

–  правильно оцінити стан суб’єкта господарювання та стратегію його 

розвитку; 

– визначати ефективність використання фінансових, трудових та 

матеріальних ресурсів;  

– аналітичним шляхом встановлювати недоліки та вказувати способи їх 

усунення. 

– виявляти можливі резерви для підвищення ефективності діяльності 

суб’єктів господарювання. 

Міждисциплінарні зв’язки: 

З метою кращого засвоєння навчального матеріалу дисципліни 

«Бухгалтерський  облік  в  державному секторі» студенти  повинні до його 

початку отримати знання та навички з курсів фінанси, бухгалтерський облік, 

право, статистика, маркетинг та інших дисциплін. Бухгалтерський облік в  

державному секторі здійснює контрольну функцію, надає інформацію, для аналізу 

перетворює її в придатну форму для прийняття управлінських рішень, впливаючи 

на якість даних рішень в установах державного сектору.  
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2. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. ОСНОВИ  ПОБУДОВИ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ В  

ДЕРЖАВНОМУ  СЕКТОРІ  ЕКОНОМІКИ 

Особливості організації бухгалтерського обліку в державних установах та 

організаціях. Правове регулювання бухгалтерського обліку.  

 

Тема 2. ОБЛІК ДОХОДІВ  І ВИДАТКІВ 

Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального 

фонду.  

Класифікація видатків за різними ознаками. Видатки загального фонду 

і видатки спеціального фонду. Касові  та фактичні видатки. Бюджетна 

класифікація  видатків. Коди економічної класифікації видатків. Видатки за 

захищеними статтями бюджету.  

Планування видатків. Кошторис доходів і видатків як основний 

фінансовий документ. Порядок складання, розгляду і затвердження 

кошторису.  

Облік доходів загального фонду. Порядок отримання асигнувань із 

загального фонду бюджету через органи Державного казначейства України. 

Відкриття реєстраційних рахунків.  

Облік грошових коштів і доходів загального фонду.  

Облік касових видатків. Аналітичний облік  касових видатків.   

Облік фактичних видатків. Аналітичний облік фактичних видатків. 

Попередній, поточний і подальший контроль за формуванням видатків.  

Облік зобов’язань (фінансових зобов’язань). Регістри з обліку 

зобов’язань.   

 

Тема 3. ОБЛІК   ФІНАНСОВО-РОЗРАХУНКОВИХ  ОПЕРАЦІЙ 

Принципи та форми  грошових розрахунків. Готівкова та безготівкова 

форми розрахунків. Розрахунки платіжними дорученнями, акредитивами, 

чеками, платіжними вимогами.  Облік касових операцій. Касова дисципліна. 

Первинні документи з обліку касових операцій. Порядок  ведення  касової книги.  

Інвентаризація каси.  Облік інших коштів. Облік грошових документів.  

Облік розрахунків із підзвітними особами. Порядок видачі авансів у 

підзвіт.  Службові відрядження в межах України та за кордон. Видатки за 

службовими відрядженнями, порядок їх відшкодування. Звіти про витрачання  

коштів на відрядження та порядок їх подання.  

Облік розрахунків із різними дебіторами і кредиторами.  Облік розрахунків 

із відшкодування завданих збитків. Облік розрахунків за податками і платежами 

до бюджету. Облік розрахунків  з іншими дебіторами і кредиторами. Облік 

розрахунків у порядку планових платежів. Облік списання простроченої 

дебіторської і кредиторської заборгованості.  
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Тема 4. ОБЛІК   РОЗРАХУНКІВ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ  ПЛАТИ 

Праця  і заробітна плата в державних установах та організаціях, завдання їх 

обліку. Праця як цілеспрямована діяльність працівників державних установ 

Оперативний облік персоналу. Штатний розпис.  Штатний і нештатний склад 

персоналу. Фонд заробітної плати. Контроль за використанням фонду заробітної 

плати. Нарахування заробітної плати. Особливості в різних галузях. Доплати і 

надбавки до заробітної плати.  

Утримання із заробітної плати працівників. Порядок оформлення 

розрахунків із працівниками та виплата заробітної плати. Платіжні та 

розрахунково-платіжні відомості. Депонування заробітної плати. Виплата 

заробітної плати через банкомати.  

Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати і пов’язаних з нею 

розрахунків.  

 

Тема 5. ОБЛІК   НЕОБОРОТНИХ  АКТИВІВ 

Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку необоротних активів. 

Класифікація  необоротних активів  (основні засоби, інші необоротні матеріальні 

активи, незавершене капітальне будівництво). Оцінка необоротних активів. Види 

оцінки, первісна, відновлювальна, балансова (залишкова).  Індексація і переоцінка 

необоротних активів. 

  Облік надходження  і  наявності необоротних активів. Інвентарний облік. 

Первинні документи з надходження необоротних активів.  

Облік зносу та відновлення необоротних активів. Економічна сутність зносу. 

Норми зносу та порядок його нарахування.  

Капітальний і поточний ремонти. Порядок відображення в обліку.  

Облік вибуття необоротних активів. Ліквідація, реалізація й безоплатне 

передавання. Документація з вибуття  необоротних активів. Інвентаризація 

необоротних активів.  

 

Тема 6. ОБЛІК  ЗАПАСІВ 

Склад,  класифікація, оцінка й завдання обліку запасів. Оцінка в поточному 

обліку. Документація та оперативний облік надходження запасів. Документація 

та оперативний облік відпуску й витрачання запасів. Облік запасів на складах та 

його зв’язок із обліком у бухгалтерії. Синтетичний облік запасів.  

Облік продуктів харчування. Первинні документи з обліку продуктів 

харчування. Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного 

призначення. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП). 

Особливості обліку.  

Інвентаризація запасів і порядок відображення її результатів в обліку.  

 

Тема 7.  ОБЛІК  ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

        Поняття власного капіталу в державних установах та організаціях . 

Власний капітал в державних установах та організаціях і завдання його обліку.  
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Тема 8. ОБЛІК  ВИРОБНИЧИХ  ВИТРАТ 

Облік витрат на науково-дослідні роботи  за договорами. Особливості  

наукового виробництва та завдання обліку витрат на НДР за договорами з 

замовниками. Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін 

за їх виконання.   

Склад і класифікація витрат на НДР. Прямі й накладні  витрати. Порядок 

списання та розподілу накладних витрат. Облік витрат на виробництво та 

калькулювання собівартості НДР. Основні  бухгалтерські проведення з обліку витрат 

на НДР. Організація аналітичного обліку витрат.  

Облік розрахунків із замовниками та співвиконавцями  за виконані роботи.  

Облік витрат і продукції виробничих майстерень. Облік витрат і продукції 

підсобних сільських господарств. Облік витрат освітніх послуг.  

Облік витрат медичних послуг.  

 

Тема 9.  ОБЛІК  РЕЗУЛЬТАТІВ ВИКОНАННЯ  КОШТОРИСУ 

Облік  результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним фондами. 

Основні бухгалтерські проведення з  обліку результатів виконання кошторису.  

 

Тема 10.  ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ  В  ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ 

        Порядок та терміни  проведення інвентаризації. Інвентаризація 

розрахунків та  порядок списання простроченої заборгованості.  Інвентаризація 

основних засобів та інших необоротних матеріальних активів.  Інвентаризація 

матеріальних запасів. Відображення в бухгалтерському обліку результатів 

інвентаризації.   
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3. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ ТА РОЗПОДІЛ ГОДИН 

ЗА ТЕМАМИ (ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 
 

Назва теми 

Кількість годин 

Форми 

контролю 

Усьог

о 

годи

н/ 

кред. 

з них 

Лекції 

Семінарсь

ке заняття,  

МК 

самості

йна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

Тема 1. Основи побудови 

бухгалтерського обліку в  державному 

секторі 

18 2 4 12 
КСР, Т, 

ТВ.  

Тема 2. Облік доходів і видатків 
18 4 2 12 

КСР, Т, 

ТВ 

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових 

операцій 
18 4 2 12 

КСР, Т, 

ТВ, СЗ 

Тема 4. Облік розрахунків із заробітної 

плати 
18 2 4 12 КСР, ТВ 

Тема 5. Облік необоротних активів 
16 2 2 12 

КСР, Т, 

ТВ 

Тема 6. Облік запасів 
18 4 2 12 

КСР, Т, 

ТВ, СЗ 

Тема 7. Облік власного капіталу 
16 2 2 12 

КСР, Т, 

ТВ, СЗ 

Тема 8. Облік виробничих витрат 
20 4 2 14 

КСР, Т, 

ТВ 

Тема 9. Облік результатів виконання 

кошторису 
18 2 2 14 

КСР, Т, 

ТВ 

Тема 10. Інвентаризація в державних  

установах 
18 2 4 12 

КСР, Т, 

ТВ 

Контрольна робота 2  2   

Всього  180/6 28 28 124  

Підсумковий контроль –  екзамен 

 

Умовні скорочення: 

УО – усне опитування; 

КСР – контроль самостійної роботи;  

СЗ – ситуаційні завдання; 

Т  – тестування. 

ТВ – тематичний виступ 
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4. ТЕМАТИКА ЛЕКЦІЙНИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Результати навчання Навчальна дисципліна 

Робочий 

час студента, 

год. 

Оцінювання  

в балах 

 

 

 

 

 

Знати: 

Сутність , значення, 

елементи 

бухгалтерського обліку, 

предмет та об’єкти 

бухгалтерського обліку, 

План рахунків 

бухгалтерського обліку, 

Структуру балансу   

 

Вміти: 

Складати бухгалтерські 

проведення за 

господарськими 

операціями 

 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського 

обліку в  державному секторі  

Лекція 1. Сутність, предмет та об’єкти 

бухгалтерського обліку в  державному 

секторі 

План 

1. Сутність та значення бухгалтерського 

обліку в  державному секторі 

 2. Предмет та об’єкти бухгалтерського 

обліку  

3. План рахунків бухгалтерського обліку 

в  державному секторі 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Семінарське заняття 1;2 

План 

1. Сутність та значення бухгалтерського 

обліку в  державному секторі 

 2. Предмет та об’єкти бухгалтерського 

обліку  

3. План рахунків бухгалтерського обліку 

в  державному секторі 

4. Бухгалтерський баланс 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступних 

питань: 

 – Сутність та значення бухгалтерського 

обліку в  державному секторі 

 - Предмет та об’єкти бухгалтерського 

обліку  

- План рахунків бухгалтерського обліку в  

державному секторі 

- Бухгалтерський баланс 

 2.  Складання тестових завдань  

Рекомендована література: 

Основна: 1-10 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

Знати: 

Сутність та особливості 

методології  визнання 

доходів і видатків у 

державному секторі 

економіки, Національне 

положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку  

в державному секторі 

124 "Доходи";135 

Тема 2. Облік доходів і видатків 

Лекція 2.  Облік доходів і видатків 

План 

1. Класифікація, визнання, облік видатків 

2. Класифікація, Визнання облік доходів  

3. Права та обов'язки розпорядників 

бюджетних коштів.  

4. Національни положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку  в державному 

секторі 124 "Доходи";135 "Витрати" 

 

 

 

4 
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"Витрати" 
 

Вміти: 

Охарактеризувати статті 

доходів і витрат звіту 

про фінансові 

результати, відобразити 

бухгалтерські записи 

щодо доходів і витрат у 

державних установах, 

скласти кошторис 

Семінарське заняття 3 

План 

1. Права та обов'язки розпорядників 

бюджетних коштів.  

2. Національне положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку  в державному 

секторі 124 "Доходи"; 

3. Національне положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку  в державному 

секторі 135 "Витрати" 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання питань: 

 – Класифікація, визнання видатків 

-  Облік видатків 

- Визнання та облік доходів обліку в  

державному секторі 

- Зробити стислий конспект Порядку 

складання, розгляду, затвердження й 

основні вимоги щодо виконання 

кошторисів бюджетних установ. 

  2.  Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 1-11 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

Знати: 

Сутність та принципи 

організації фінансово -

розрахункових операцій 

 

 

Вміти: 

Документально 

оформлювати та 

складати бухгалтерські 

записи щодо 

розрахункових операцій 

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових 

операцій 

Лекція 3.  Облік фінансово-

розрахункових операцій 

План 

1. Форми розрахунків: сутність та 

принципи організації  

2. Особливості обліку грошових 

розрахунків 

3. Особливості обліку не грошових 

розрахунків  

4. Основні бухгалтерські проведення 

операцій із застосуванням 

позабалансових рахунків 

5. Облік розрахунків з дебіторами та  

кредиторами 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Семінарське заняття 4. 

План 

1. Форми розрахунків: сутність та 

принципи організації  

2. Особливості обліку грошових, не 

грошових розрахунків 

3. Облік розрахунків з дебіторами та 

з кредиторами 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступного 

питання:  

- Принципи організації розрахункових 
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операцій бюджетних установ 

- Особливості обліку грошових, не 

грошових розрахунків 

-  Облік розрахунків з дебіторами та 

з кредиторами 

- Основні бухгалтерські проведення 

операцій з іноземною валютою.  

2.  Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 8-11 

Додаткова: 1-5 

 

 

12 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Знати: 
Форми та системи 

оплати праці. Нормування 

робочого часу. Мету та 

завдання обліку 

розрахунків зі заробітної 

плата. Види, Порядок 

утримань із заробітної 

плати працівників.  

 

 

Вміти: 
Скласти Штатний склад 

персоналу бюджетної 

установи. Документально 

оформити нарахування 

зарплати, доплат і 

надбавок  працівників у 

державних установах. 

Організувати облік 

розрахунків з оплати 

праці у державних 

установах. 

Тема 4. Облік розрахунків із заробітної 

плати  

Лекція 4.  Облік розрахунків із 

заробітної плати 

План 

1. Форми та системи оплати праці.  

2. Фонд заробітної плати: основна і 

додаткова заробітна плата, інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати. 

 3. Нарахування на підставі середньої 

заробітної плати: допомога з тимчасової 

втрати непрацездатності, відпускні. 

4. Основні бухгалтерські проведення з 

обліку розрахунків із заробітної плати. 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Семінарське заняття 5;6 

План 

1. Заробітна плата в державних 

установах: сутність та завдання обліку 

2. Облік персоналу та використання 

робочого часу  

3. Облік розрахунків із заробітної плати. 

4. Відрахування із заробітної плати 

працівників державних  установ 

5. Нарахування відпускних, лікарняних і 

особливості їх обліку у державних 

установах 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступного 

питання:  

- нормативно-правова база з обліку 

заробітної плати працівників у 

державних установах;  

- принцип організації обліку персоналу 

та використання робочого часу 

працівників державних  установ; 

- Обліково-економічна характеристика 

рахунка 63 «Розрахунки за податками і 

зборами»; 

- Обліково-економічна характеристика 

субрахунку  6512 «Розрахунки з виплати 

стипендій, пенсій, допомоги та інших 

трансфертів населенню».  

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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 2.  Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 1-15 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

Знати: 

Сутність та визнання, 

склад та класифікацію, 

види оцінок необоротних 

активів державних  

установ. Бухгалтерський 

облік нефінансових 

активів: необоротних 

активів. Інвентарний 

облік.  

 

 

 

 

Вміти: 

Визначати первісну, 

відновлювальну, 

балансову (залишкову) 

вартість необоротних 

активів; вести бухгал-

терський облік операцій 

наявності та руху 

необоротних активів 

державних  установ. 

Тема 5. Облік необоротних активів 

Лекція 5.  Облік нефінансових активів: 

необоротних активів 

План 

1. Необоротні активи: сутність, 

класифікація, види оцінки, мета та 

завдання обліку.  

2. Облік надходження та наявності 

основних засобів рахунок 13 «Капітальні 

інвестиції» 

3. Обліково-економічна характеристика 

рахунку 51 "Внесений капітал" 

4. Облік зносу, відновлення, вибуття 

основних засобів у державних установах 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Семінарське заняття 7 

План 

1. Сутність та визнання, мета та завдання 

обліку необоротних активів державних  

установ.  

2. Первинні документи з руху 

необоротних активів.  

3. Обліково - економічна характеристика 

рахунку 10 "Основні засоби"; 11 "Інші 

необоротні матеріальні активи"; 13 

«Капітальні інвестиції»; 51 "Внесений 

капітал" 

4. Бухгалтерськи проведення з обліку 

надходження, зносу та вибуття основних 

засобів 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступних 

питань:  

- Нормативне регулювання обліку інших 

необоротних активів державних  установ. 

 - Облік відновлення основних засобів 

- Облік зносу основних засобів 

- Облік вибуття основних засобів 

- Основні бухгалтерські проведення з 

обліку надходження та вибуття інших 

необоротних активів.  

- Облік незавершеного будівництва  

- Облік нематеріальних активі 

2.  Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 6-12 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Знати: 

Формування вартісної 

оцінка запасів державних 

Тема 6. Облік запасів 

Лекція 6.  Облік нефінансових активів: 

запасів 
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установ. Аналітичний та 

синтетичний облік 

запасів. Вимоги НП(С)БО 

ДС 123 «Запаси». 

 

 

Вміти: 

Документально 

оформлювати операції  

надходження, вибуття та 

збереження  матеріалів, 

робити бухгалтерські 

проведення. Проводити  

Інвентаризацію  запасів 

та відображати в обліку 

її результатів.  

 

План 

1. Поняття, класифікація, оцінка запасів 

державних установ. Організація обліку.  

2. Документальне оформлення 

надходження  та  руху  матеріалів.  

3. Аналітичний та синтетичний облік 

запасів.  

4. Облік МШП. 

5.Інвентаризація  запасів та відображення 

в обліку її результатів. 

 

 

 

 

4 

 

Семінарське заняття 8 

План 

1. Поняття, класифікація, оцінка запасів 

державних установ. Організація обліку.  

2. Документальне оформлення надходже-

ння та руху  матеріалів.  

3.Інвентаризація  запасів та відображення 

в обліку її результатів. 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступних 

питань:  -  Облік МШП. 

- Інвентаризація  запасів та відображення 

в обліку її результатів. 

 - Зробити стислий конспект НП(С)БОДС 

123 «Запаси». 

2.  Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 5,8,12,13 

Додаткова: 1-5 

 

 

 

12 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Знати:  

Законодавче 

регулювання, порядок 

формування, 

документування,  облік 

власного капіталу 

 

 

 

 

Вміти: 

Організувати 

бухгалтерський облік 

власного капіталу 

 

 Тема 7. Облік власного капіталу 

Лекція 7.  Облік власного капіталу 

План 

1. Майнові внески в статутний капітал  

2. Документування внесків капіталу  

3.Синтетичний та аналітичний облік 

власного капіталу 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

Семінарське заняття 9 

План 

1. Майнові внески в статутний капітал  

2. Документування внесків капіталу 

3.Синтетичний облік власного капіталу 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Самостійна робота студента 

1.  Самостійне   опрацювання наступних 

питань:  

- Майнові внески в статутний капітал  

- Документування  внесків  

- Синтетичний та аналітичний облік 

власного капіталу 

2.  Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 6,8,10,11,12 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

 

12 

 



 

 15 

 

Знати:  

Склад, документальне 

оформлення виробничих 

витрат, Витрати 

розпорядників 

бюджетних коштів на 

виконання бюджетних 

программ 

 

 

Вміти: 

 

Організувати та 

проводити  бухгалтерські 

записи щодо обліку 

Витрат на виготовлення 

продукції (надання 

послуг, виконання робіт) 

 

Тема 8. Облік виробничих витрат 

Лекція 8.  Облік виробничих витрат 

План 

1. Облік витрат на науково-дослідні 

роботи  за договорами та розрахунків із 

замовниками.  

2. Облік витрат і продукції виробничих 

майстерень, підсобних сільських 

господарств.  

3. Облік витрат освітніх послуг. 

 

 

 

 

 

4 

 

Семінарське заняття 10 

План 

 1. Облік витрат на науково-дослідні 

роботи  за договорами та розрахунків із 

замовниками.  

2. Облік витрат і продукції виробничих 

майстерень.  

3. Облік витрат освітніх послуг  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

 1. Самостійне   опрацювання наступних 

питань:  - Облік витрат на науково-

дослідні роботи  за договорами та 

розрахунків із замовниками.  

- Облік витрат і продукції виробничих 

майстерень, сільських господарств.  

- Облік витрат освітніх послуг  

-  Облік витрат медичних послуг 

2.  Складання тестових завдань 

3. Розв’язання практичних завдань. 

Рекомендована література: 

Основна: 1-15 

Додаткова: 1-5 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Знати:  

Фінансові результати 

виконання кошторису. 

Облік  результатів 

виконання кошторису за 

загальним і спеціальним 

фондами 

 

 

 

Вміти: 

Організувати ведення 

обліку. Робити основні 

бухгалтерські 

проведення з  обліку 

результатів виконання 

кошторису 

Тема 9. Облік результатів виконання 

кошторису  

Лекція 9.  Облік результатів 

виконання кошторису 

План 

1. Облік  результатів виконання 

кошторису за загальним і спеціальним 

фондами.  

2. Основні бухгалтерські проведення з  

обліку результатів виконання кошторису. 

3. Фінансовий результат виконання 

бюджету (кошторису) звітного періоду 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Семінарське заняття 11 

План 

1. Облік  результатів виконання 

кошторису за загальним і спеціальним 

фондами.  

2. Основні бухгалтерські проведення з  

обліку результатів виконання кошторису. 

3. Фінансовий результат виконання 

бюджету (кошторису) звітного періоду 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 
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Самостійна робота студента 

 1. Самостійне   опрацювання наступних 

питань: - Фінансовий результат 

розпорядників бюджетних коштів; 

- Фінансові результати виконання 

кошторису звітного періоду; 

- Фінансовий результат державних 

цільових фондів; 

- Накопичені фінансові результати 

виконання кошторису. 

2.  Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 4,5,8,10,11,12 

Додаткова: 1-3 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Знати:  

 

Положення про 

інвентаризацію активів 

та зобов'язань, порядок 

проведення 

інвентаризації активів і 

зобов'язань 

 

 

 

Вміти: 

 

Організувати,  провести 

та документально 

оформити результати 

інвентаризацію активів і 

зобов'язань 

Тема 10. Інвентаризація в державних  

установах 

Лекція 10.  Інвентаризація в системі 

державних  установ 

План 

1. Порядок та терміни  проведення 

інвентаризації. 

2.Інвентаризація розрахунків та  порядок 

списання простроченої заборгованості 

3.  Облік результатів інвентаризації.  

4.  Перевірка та оформлення результатів 

інвентаризації. 

 

 

 

2 

 

Семінарське заняття 12;13 

План 

1.  Облік результатів інвентаризації.  

2.  Перевірка та оформлення результатів 

інвентаризації. 

3. Розв’язання практичних завдань. 

Відобразити на  рахунках  господарські 

операції, пов’язані з обліком результатів 

інвентаризації (використовуйте конспект 

лекції) 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

Самостійна робота студента 

1. Зробити стислий конспект Положення 

про інвентаризацію активів та зобов'я-

зань (Наказ МФУ від 02.09.14 № 879 ) – 

порядок проведення інвентаризації 

активів і зобов'язань; Документ z1365-14, 

чинний, поточна редакція — Редакція від 

18.11.2016, підстава - z1401-16 

2. Складання тестових завдань 

Рекомендована література: 

Основна: 4,5,18,19,27 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

2 

 

 

Заняття 14 

Контрольна робота за темами 1-10 
 

2 
 

Всього 180  

екзамен 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1401-16
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    Рекомендована література  

Основна:  
 

1. Конституція України. N 254к/96-ВР, 28.06.1996 [Електронний ресурс]– Режим 

доступу: http://zakon.nau.ua/ doc/ uid=1013.3.10– Назва з екрану. 

2. Бюджетний кодекс  України . [Електронний ресурс] – Режим доступу:   Назва з 

екрану http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

3. Господарський кодекс України: від 16.01.2003 № 436-IV  {Із змінами, 

внесеними згідно із Законом № 629-VIII від 16.07.2015[Електронний ресурс]– 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15– Назва з екрану. 

4. Податковий кодекс України.   від 02.12.10 р. № 2755-VI чинний, поточна 

редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 2628-VIII [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws.   – Назва з екрану. 

5. Кодекс Законів про працю України.  Закон № 322-VIII від 10.12.71 ВВР 

Редакція від 07.08.2015, [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon 

2.rada/gov.ua/laws/show/322-08. .   – Назва з екрану. 

6. Закон України „Про господарські товариства‖ , N 1576-XII, 19.09.1991, 

[Електронний ресурс] – Режим доступу:  http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.51.0.   – 

Назва з екрану. 

7. Закон України „Про оплату праці‖ від 24.03.1995 р. №108/95-ВР зі змінами і 

доповн. № 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75} [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-%D0%B2%D1%80– 

Назва з екрану. 

8. Закон України „Про відпустки‖ від 15.11.96 р. № 504/96-ВР. N  426-VIII (  426-

19 ) від 14.05.2015, ВВР, 2015, N 30, ст.272 }[Електронний ресурс] – Режим 

доступу:http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1% – Назва з 

екрану. 

9. Закон України ― Про бухгалтерський облік і фінансову  звітність в Україні ‖ від 

16.07.1999  р. №996 - Х1У зі змінами та доповненнями. 675-VIII (  675-19 ) від 

03.09.2015, ВВР, 2015, N 45, ст.410 }  . [Електронний ресурс]– Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 – Назва з екрану. 

10. Закон У країни Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський 

облік  та фінансову звітність в Україні" [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3332-17. – Назва з екрану. 

http://zakon.nau.ua/
file:///F:/Варичева/Назва%20з%20екрану%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
file:///F:/Варичева/Назва%20з%20екрану%20http:/zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/629-19/paran36#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322%D0%B0-08
http://zakon/
http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1085.51.0
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/77-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/426-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/426-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/675-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
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11. Закон України Про Державний бюджет України на 2019 р.  від 23.11.2018.   

[Електронний ресурс]– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-

19- Назва з екрану.                                                                                                                            

12. Закон України Про державну службу Відомості Верховної Ради (ВВР), 2016, 

№ 4, ст.43)  від 10.12.2015 № 889-VIII http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19 

редакція від 1.01.2017.    

13. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. 

Постанова Правління Національного банку України 29 грудня 2017 року № 148. 

Документ v0148500-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.06.2018, 

підстава - v0054500-18 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17 

14. Інструкція про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх 

складання 27.07.2000 N 68. Наказ Державного казначейства України 

від 20.06.2003,  підстава z0500-03 tp://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0570-00 

15. Інструкція щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету.Зат. 

Наказ Міністерства фінансів України 12.03.2012 № 333 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України 21.06.2012 № 754    Редакція від 12.01.2016, 

підстава z1600-15http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12/page 

16. Порядок складання, розгляду, затвердження й основні вимоги щодо виконання 

кошторисів бюджетних установ, затверджений Постановою Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2002 № 228 Редакція від 06.12.2016, підстава 875-2016-п 

17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 ―Загальні вимоги 

до фінансової звітності‖2013 р. № 73  [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://buhgalter911.com/Res/NPSBO/NPSBO1.aspx– Назва з екрану. 

18.Національне  положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 101 "Подання фінансової звітності" Наказ Міністерства фінансів України 

від 28 грудня 2009 року N 1541. Із змінами і доповненнями, від 23 липня 2015 

року N 664[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11.  

19. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному  

секторі 123 "Запаси"2010 р. за N 1019/18314  [Електронний ресурс] – Режим 

доступу:   http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10    – Назва з екрану. 

20. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 121 "Основні засоби"[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://document.org.ua/nacionalne-polozhennja-standart-buhgalterskogo-obliku-v-derz-

doc37376.html– Назва з екрану. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0054500-18
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0500-03
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1199-12/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1199-12/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1199-12/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1199-12/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1600-15
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/875-2016-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11
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21. Інструкція щодо застосування класифікації кредитування бюджету  затв. 

Наказ Міністерства фінансів України 12.03.2012  № 333[Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z045– Назва з екрану. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» затверджено 

наказом МФУ від 29.11.1999 р.  № 290. [Електронний ресурс] – Режим  доступу: 

http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» затверджено 

наказом МФУ від №3 18.31.12.99 р. №246.  [Електронний ресурс] – Режим  

доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx 

24. Артюх О.В., Максімова В.Ф., Черкашина Т.В. Облік у бюджетних установах: 

Навчальний посібник / Заг. ред. д-ра екон. наук, професора В.Ф. Максімової. – 

Одеса: ОНЕУ, ротапринт, 2013 р. – 265 с. 

25. Бухгалтерський облік і контроль у контексті Бюджетного кодексу 

України:навч.посіб.\ С.В. Свірко, І.О  Кондратюк ,  О.О. Дорошенко; передмова 

Т.Ї Ефименко.- К.: ДННУ «Акад. фін.управління», 2012.- 944с. 

26. Верига Ю.А. Облік у бюджетних установах.(текст): навч. посіб.\ Ю.А Верига, 

Т.В. Гладких, О.А. Артюх, Н.О. Кулявець, А.І Мілька, - К.:»Центр учбової 

літератури», 2012. – 592с. 

27.  Коваль В.В. Облік та фінансова звітність бюджетних установ. Навчальний 

посібник \ Віктор Васильович Коваль; під ред.. д.е.н., проф. О.С.Редькіна.- Одеса: 

Фенікс, 2011, - 242 с. 

Додаткова:  

1. Бухгалтерський облік виконання бюджетів / Желюк Л. О., Іванечко Ю. М., 

Лучко М. Р. – Тернопіль: ―Економічна думка‖, 2006. – 306 с. 

2. Джога Р.Т., Сінельник Л.М.,Дунаєва М.В. Облік у бюджетних установах: 

Підручник \За ред.. Р.Т. Джога.- К.: КНЕУ, 2006. – 480 с. 

3. Желюк Л.О., Іванченко Ю.М., Лучко М.Р. Бухгалтерський облік виконання 

бюджетів: Навчальний посібник./Тернопіль:Економічна думка, 2006./320 с.  

4. Канева Т.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: Навч. посібн. – К..: 

Книга, 2004. – 180 с. 

5. Мельнік Т.Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: Навч. посіб. – К.: 

Кондор, 2009. _ 412 с. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12/paran8#n8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12/paran8#n8
http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO.aspx
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6. Інтернет - ресурси 

www.ac-rada.gov.ua/ Рахункова палата України 

http://minrd.gov.ua/ Міністерство доходів і зборів України 

http://treasury.gov.ua Державне казначейство України 

http://www.dkrs.gov.ua Державна фінансова інспекція України 

http://www.acrc.org.ua/ Антикорупційний квартал 

www.csr.ru - Центр стратегічного розвитку 

www.ebrd.com - Європейський банк реконструкції та розвитку 

www.gifa.ru - Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків 

www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних досліджень 

www.ics.org.ua-Інститут конкурентного суспільства 

www.invest.delovoy.com Інвестиційний експерт 

www.minfin.gov.ua/ - Міністерство фінансів України 

www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України 

www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики 

www.usfa.kiev.ua - Українське товариство фінансових аналітиків 

www.fas.com.ua - Фінансовий аналітик-сервіс 

 http://www.vobu.com.ua/ «Все про бухгалтерський облік» професійна газета 

 http://www.afj.org.ua/ "Облік і фінанси" - науково-виробничий журнал з відкритим 

доступом до повних текстів 

 http://business-inform.net науковий журнал «Бізнес інформ» 

www.liga.kiev.ua  

www.ufs.kiev.ua 

www.finance.com.ua 

www.business.kiev.ua 

Національний Банк України      www.bank.gov.ua 

http://minrd.gov.ua/
http://treasury.gov.ua/
http://www.dkrs.gov.ua/
http://www.acrc.org.ua/
http://www.csr.ru/
http://www.ebrd.com/
http://www.gifa.ru/
http://www.icps.kiev.ua/
http://www.ics.org.ua/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.usfa.kiev.ua/
http://www.fas.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.afj.org.ua/
http://business-inform.net/
http://www.liga.kiev.ua/
http://www.ufs.kiev.ua/
http://www.finance.com.ua/
http://www.business.kiev.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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Фонд Державного Майна України     www.spfukraine.com 

Світовий Банк     www.worldbank.org 

Українська Фондова Біржа   www.ukrse.kiev.ua 

Українська система торгівлі цінними паперами   www.pfts.com 

Російська система торгівлі     www.rtsnet.ru 

Блумберг  Онлайн   www.bloomberg.com/welcome.html 

Рейтер    www.reuters.com 

Інтерактивні гроші   www.money.com 

Український фінансовий портал   www.uts.kiev.ua 

Інфінсервіс     www.finanse.com.ua 

Авеста-Україна  http://www.dnb.com.ua/  

Корпоративні фінанси  www.cfin.ru 

Інформаційна служба АК&М www.fkm.ru 

Інформаційне агентство «Фінмаркет»   www.finmarket.ru 

RIA РосбізнесКонсалтінг   www.rbc.ru 

Сайт Інтернету для економістів   www.inomics.com/    

http://www.spfukraine.com/
http://www.worldbank.org/
http://www.ukrse.kiev.ua/
http://www.pfts.com/
http://www.rtsnet.ru/
http://www.bloomberg.com/welcome.html
http://www.reuters.com/
http://www.money.com/
http://www.uts.kiev.ua/
http://www.finanse.com.ua/
http://www.dnb.com.ua/
http://www.cfin.ru/
http://www.fkm.ru/
http://www.finmarket.ru/
http://www.rbc.ru/
http://www.inomics.com/
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7. Розподіл балів, які отримають студенти за дисципліною « Бухгалтерський облік в державному секторі » 
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Змістовні  

модулі 

 

Т 1 

 

Т  2 

 

Т 3 

                             

Т 4 

 

Т 5 

 

Т 6 

 

Т 7 

 

Т 8 

 

Т 9 

Т 10 

С
ем

ін
а

р
  
№

 1
4

  
к

о
н

т
р

о
л

ь
н

а
 р

о
б
о

т
а

  
- 

3
0

 б
а
л

ів
 

С
 У

 М
 А

  
 Б

 А
 Л

 І
 В

  
  

- 
1

0
0
 Кількість 

балів за 
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Активність 

на семінарах 

 5  5  5  5  5  5  5  5  5  5 

Виконання  

СРС 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 


