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Загальна інформація 

Викладачі Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович (д.е.н., професор),  
Цегельник Ніна Іванівна (к.е.н., ст. викладач),  

Ярмолюк Олена Феліксівна (к.е.н., доцент) 

Профайл 
викладачів 

Цаль-Цалко Ю.С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich)  

Цегельник Н.І. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna)  

Ярмолюк О.Ф. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna) 

Викладачі в 

соціальних 
мережах 

Фейсбук 

Цаль-Цалко Ю.С. 
(https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926) 

Цегельник Н.І. (https://www.facebook.com/nina.norinchak) 

Ярмолюк О.Ф. (https://www.facebook.com/radushinskayal) 
Інстаграм 

Цаль-Цалко Ю.С. (tsalkoy@) 

Цегельник Н.І. (nina.norinchak@) 

Ярмолюк О.Ф. (radusinskayal@) 

E-mail Цаль-Цалко Ю.С. (tsal-tsalko1952@ukr.net) 

Цегельник Н.І. (n.i.norinchak@mail.ru) 

Ярмолюк О.Ф. (radusinskayal@gmail.com) 

Контактні 

телефони, 

Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. (0674106685) 

Цегельник Н.І. (0987002405) 

Ярмолюк О.Ф. (0677367892) 

Сторінка курсу 

в Інтернет 

https://cutt.ly/3jfNfq6 

Консультації Очні 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожна середа з 13.00 до 14.00, ауд. 92 
Цегельник Н.І. – кожний вівторок з 11.00 до 12.00, ауд. 91 

Ярмолюк О.Ф. – друга і четверта п’ятниця кожного місяця з 12.00 

до 13.00, ауд. 104 
Онлайн у Viber 

Цаль-Цалко Ю.С. – кожний день з 14:00 до 18:00 

Цегельник Н.І. – кожний день з 18:00 до 20:00 
Ярмолюк О.Ф. – понеділок та четвер з 17:00 до 21:00 

 

1. Анотація 

Дисципліна «Облік і звітність у державному секторі» спрямована на 
формування у студентів теоретичних знань та вироблення практичних навичок щодо 

організаційних засад і методичних прийомів обліку в установах державного сектору 

економіки, формування у них практичних навичок облікового відображення 

фінансово-господарської діяльності установ державного сектору економіки з 
використанням сучасних технічних засобів та з урахуванням Національних стандартів 

бухгалтерського обліку в державному секторі.  

Основу курсу складає: вивчення організаційно-правових засад діяльності 
установ державного сектору, зокрема, визначення розпорядників бюджетних коштів, 

порядок отримання асигнувань з державного та місцевих бюджетів, складання та 

http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsal-tsalko-yuzef-sigizmundovich
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/tsegelnik-nina-ivanivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna
http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-booa/sklad-booa/yarmolyuk-olena-feliksivna
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009619748926
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/radushinskayal
https://www.facebook.com/nina.norinchak
https://www.facebook.com/nina.norinchak
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виконання кошторису; обліку основних господарських операцій, що відбуваються в 

установах, зокрема, обліку доходів та витрат, фінансово-господарських операцій, 
активів підприємства, капіталу та результатів виконання кошторису; вивчення основ 

складання та подання звітності установами державного сектору. 

 

2. Мета  

Мета дисципліни - формування системи знань з теорії та практики ведення 

обліку у бюджетних установах, навичок з організації та методики бухгалтерського 
обліку у бюджетних установах, засвоєння студентами професійних знань з обліку в 

бюджетних установах, спрямованих на раціональну організацію бухгалтерського 

обліку та оперативного економічного контролю, вивчення теорії та практики 
організації бухгалтерського обліку у бюджетних організаціях.  

Курс навчальної дисципліни передбачає засвоєння методів раціональної 

організації та ведення бухгалтерського обліку виконання кошторису доходів та 
видатків бюджетних установ, набуття навичок складання звітності бюджетних 

установ, опрацювання і використання інформації в управлінні процесами виконання 

кошторису бюджетних установ. 

Вивчення курсу допомагає студентам систематизувати отримані на 
бакалаврському рівні знання та сформувати комплексне уявлення про особливості 

ведення обліку в бюджетних установах та перспективні можливості професійного 

росту облікового працівника.  

Від здобувачів очікується: базове розуміння бухгалтерського обліку, а також 

обізнаність у фінансовому управлінні і податковому адмініструванні, розуміння 

необхідності розширення сфери діяльності в різних сферах економіки. Йдеться про 
здатність до запам´ятовування і відтворення термінів, конкретних фактів, методів і 

процедур, основних понять, правил, принципів за якими здійснюється бюджетний 

облік. Ознакою розуміння бюджетного обліку, може також бути використання плану 
бухгалтерських бюджетних установ та економічного класифікатора доходів та 

видатків бюджету.  

Від здобувачів очікується: базове розуміння методів ведення бухгалтерського 
обліку, побудови кореспонденцій бухгалтерських рахунків, а також обізнаність в 

методах складання звітності. Особлива увага приділяється отриманню студентами 

практичних навичок складання різних видів первинних документів, 
інвентаризаційних відомостей та звітності.  

Вивчення навчальної дисципліни  має особливо важливе значення. для 

підготовки бухгалтерів, оскільки розширює сферу професійної діяльності, а виклад 
матеріалу зосереджено на техніці ведення бухгалтерського обліку і зокрема, на 

глибокому розкритті економічного змісту та призначення бюджетного обліку.  
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3. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 4 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування»  

Цикл  

професійної підготовки 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування»  Змістових модулів – 5 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 
- 120 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

4-й 4-й 

Семестр 

8-й 8-й 

Лекції 

14 год. 4 год. 

Тижневих годин для 

денної форми навчання – 
3, самостійна робота 

студента – 8 

 

 
Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

28 год. 6 год. 

Самостійна робота 

78 год. 110 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 42/78 для заочної 

форми навчання – 10/110. 

 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 

студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-
booa/osvitnii-protses 

 

4. Результати навчання  

 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен:  

 розуміти специфіку діяльності суб’єктів державного сектору, у тому числі в 

частині отримання та використання бюджетних коштів; 

 ідентифікувати методичні прийоми бухгалтерського обліку на різних етапах 
облікового циклу та засовувати їх при веденні бухгалтерського обліку активів, 

зобов’язань, капіталу та господарських операцій розпорядників бюджетних коштів 

(бюджетних установ); 

 володіти нормативно-правовою базою та системою регламентів обліку 

доходів та витрат суб’єктів державного сектору; 

 вміти відображати фінансові активи в бухгалтерському обліку, групувати та 
узагальнювати проведені операції в облікових регістрах;  

 вміти формувати та реєструвати фінансові бюджетні зобов’язання 

розпорядників бюджетних коштів; 

 вміти проводити розрахунки щодо нарахування заробітної плати, стипендій, 

відпускних та виплат за лікарняними листами, а також відображати їх в облікових 
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регістрах; 

 вміти відображати операції з нефінансовими активами у бухгалтерському 
обліку та облікових регістрах;  

 розуміти специфіку господарської діяльності суб’єктів державного сектору, 

у тому числі отримання та використання коштів від виробничої діяльності та 
оцінювати її вплив на організацію бухгалтерського обліку; 

 знати основні напрями та забезпечувати попередній і поточний контроль 

повноти, достовірності відображення в обліку активів та зобов’язань; 

 здійснювати узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку та 

складати фінансову, бюджетну та статистичну звітність;  

 організовувати управлінський облік в бюджетній установі; 

 здійснювати контроль виконання бюджетних програм. 

 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 
компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 
вищої освіти України: перший  (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління 

та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

 за навчальною дисципліною «Облік і звітність у державному секторі»  

відповідно до Стандарту 

Загальні 
компетентності 

(ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 
професійної діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Спеціальні 

(фахові) 
компетентності 

спеціальності 

(СК) 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські 

операції суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському 

обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для 
задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  

СК04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання.  
СК06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.  

СК07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 
впевненості.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності звітності, 
збереження й використання його ресурсів.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 
обліку, оподаткування. 
Додаткові спеціальні (фахові) компетентності з урахуванням 

особливостей освітньої програма 
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СК12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування 

та здійснювати розрахунки податкових платежів з метою 
відображення їх  в обліку і податковій звітності 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в 
сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств.   

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати  
отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  
ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних 

форм власності, організаційно-правових форм господарювання та 
видів економічної діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової 

систем України та враховувати їх особливості з метою організації 
обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 

підприємствах.  

ПР10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  

його методи і процедури.  
ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародному рівнях з 

метою обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві.  
ПР21. Розуміти вимоги до  діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави.  

 

5. Політика курсу 

Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 
положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль І. Роль державного сектора економіка в системі господарювання 
управлінні державою та організаційні основи бухгалтерського обліку 

ТЕМА 1. Загальна характеристика суб’єктів господарювання державного 

сектора економіки 
Суб’єкти державного сектору і правові засади їх діяльності. Поняття 

бюджетних установ як суб’єктів державного сектору. Поняття суб’єктів державного 

сектору в системі бухгалтерського обліку. Бюджетні установи на правах державної і 
комунальної власності. Бюджетні установи як розпорядники бюджетних коштів. 
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Бюджетні установи як державні цільові фонди. Бюджетні установи державного 

бюджету. Бюджетні установи місцевих бюджетів. Казначейство як бюджетна 
установа. Бюджетні установи системи закладів вищої освіти, науки, культури, 

медичних закладів, органів законодавчої та виконавчої влади, міністерств та відомств. 

ТЕМА 2. Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах 

державного сектору економіки 
Поняття бюджетних установ, суб’єктів державного сектору і правові засади їх 

діяльності. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Балансові 

рахунки. Позабалансові рахунки: пропозиції та відкриті асигнування; асигнування; 
показники розпису; бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних 

коштів, розрахункові документи, не оплачені; нараховані відсотки, плата за надання 

державних гарантій і кредитів (позик), залучених державою, та штрафні санкції; 
зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними паперами; 

емітовані цінні папери; рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих; 

рахунки для обліку коштів, переданих; контррахунки до рахунків позабалансового 

обліку. Форма ведення бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору. 
Інвентаризація в бюджетних установах 

ТЕМА 3. Організація бухгалтерської служби бюджетної установи 

Бухгалтерська служба як самостійний структурний підрозділ бюджетної 
установи. Основні завдання бухгалтерської служби бюджетної установи. Обов’язки 

бухгалтерської служби бюджетної установи. Права бухгалтерської служби бюджетної 

установи. Головний бухгалтер бюджетної установи. Координація діяльності 
бухгалтерської служби бюджетної установи. 

Модуль ІІ. Організація обліку господарських операцій в бюджетних установах  

ТЕМА 4. Облік основних засобів бюджетних установ 
Поняття, склад та оцінка основних засобів. Документальне оформлення 

операцій з основними засобами. Загальні положення обліку основних засобів 

бюджетної установи. Відображення операцій з надходження основних засобів на 

рахунках бухгалтерського обліку. Облік зносу основних засобів. Облік ремонту та 
поліпшення основних засобів. Відображення операцій з вибуття основних засобів на 

рахунках бухгалтерського обліку. Облік наявності основних засобів. Інші необоротні 

матеріальні активи. Капітальні інвестиції. Знос (амортизація) необоротних активів. 
Біологічні активи. Інші нефінансові активи. 

ТЕМА 5. Облік нематеріальних активів бюджетних установ 

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.  

ТЕМА 6.  Облік запасів бюджетних установ 

Поняття, склад та оцінка запасів бюджетних установ. Документальне 
оформлення наявності та руху запасів. Відображення наявності та руху запасів 

бюджетних установ на рахунках бухгалтерського обліку. Виробничі запаси. 

Виробництво. Витрати майбутніх періодів. 
ТЕМА 7. Облік фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ 

Нормативно-правове регулювання грошових розрахунків. Надходження 

бюджету. Кошти бюджету. Кошти бюджету, які підлягають розподілу. Рахунки 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для здійснення 
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витрат. Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів. 

Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки. Рахунки органів 
Казначейства. Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків. 

Облік касових операцій бюджетних установ. Облік грошових коштів на рахунках у 

банку та органах Державного казначейства. Облік розрахунків з різними дебіторами. 

Розрахунки за фінансовими операціями. Інші розрахунки. Розрахунки за коштами, які 
підлягають розподілу. Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки. 

Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають 

розподілу. Довгострокова дебіторська заборгованість. Поточна дебіторська 
заборгованість. Готівкові кошти та їх еквіваленти. Грошові кошти на рахунках. 

Єдиний казначейський рахунок. Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові 

активи. Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи. Дебіторська 
заборгованість за внутрішніми розрахунками. Розрахунки за надходженнями до 

бюджету.  

ТЕМА 8. Облік зобов’язань, облік розрахунків із заробітної плати та 

страхування 
Загальні засади обліку зобов’язань. Облік одержаних бюджетними установами 

позик. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Облік розрахунків за 

податками та зборами. Облік розрахунків з оплати праці. Довгострокові зобов’язання. 
Поточна заборгованість за кредитами та позиками. Розрахунки за товари, роботи, 

послуги. Розрахунки за податками і зборами. Інші поточні зобов’язання. Розрахунки з 

оплати праці. Зобов’язання за внутрішніми розрахунками. Забезпечення майбутніх 
витрат і платежів. Зобов’язання за надходженнями до бюджету. Доходи майбутніх 

періодів.  

ТЕМА 9. Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ 

Основи складання кошторису бюджетних установ. Порядок складання 
проектів кошторисів бюджетних установ. Порядок розгляду і затвердження 

кошторисів бюджетних установ. Основні вимоги щодо виконання кошторису 

бюджетних установ. Загальні положення обліку результатів виконання кошторису 
бюджетних установ. Відображення результату виконання кошторису на рахунках 

бухгалтерського обліку. Внесений капітал. Капітал у підприємствах. Капітал у 

дооцінках. Цільове фінансування. Фінансовий результат. Резервний капітал.  
ТЕМА 10. Облік доходів і витрат бюджетних установ 

Класифікація доходів бюджетних установ та його визнання. Оцінка доходів 

бюджетних установ. Розкриття інформації про доходи бюджетних установ від 

обмінних та необмінних операцій. Облік доходів бюджетних установ. Класифікація, 
оцінка витрат бюджетних установ та порядок їх визнання. Собівартість продукції,  

робіт, послуг. Облік витрат бюджетних установ. Доходи за бюджетними 

асигнуваннями. Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг). Доходи від продажу 
активів. Фінансові доходи. Інші доходи за обмінними операціями. Доходи за 

необмінними операціями. Витрати на виконання бюджетних програм. Витрати на 

виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт). Витрати з продажу 
активів. Фінансові витрати. Інші витрати за обмінними операціями. Витрати за 

необмінними операціями.  

Модуль ІІІ. Формування звітної інформації та використання її в управлінні  

бюджетними установами  
ТЕМА 11.  Фінансова звітність бюджетних установ 

Загальні положення формування фінансової звітності бюджетних установ . 

Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності бюджетних 
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установ. Склад та елементи фінансової звітності бюджетних установ . Періодичність 

подання фінансової та бюджетної звітності.  
ТЕМА 12. Бюджетна, статистична та податкова звітність бюджетних 

установ 

Загальні положення щодо складання звітності бюджетними установами в сфері 

використання бюджетних коштів, статистики та податків, порядок її подання. 
Звітність бюджетних установ з використання бюджетних коштів. Статистична 

звітність бюджетних установ. Оподаткування та податкова звітність бюджетних 

установ.  
ТЕМА 13. Управлінський облік в бюджетних установах 

Здійснення спостереження за показниками фінансово-економічної діяльності 

суб'єктів господарювання, що використають бюджетні кошти. Виявлення відхилень 
фактичних показників від передбачених планами та цілями фінансування. Визначення 

причин цих відхилень, факторів, що роблять найбільш значний вплив на їхнє 

формування, винних у нецільовому використанні бюджетних коштів. Оцінка 

ефективності використання бюджетних коштів суб'єктами господарювання. Розробка 
пропозицій щодо відповідного регулювання окремих напрямків використання 

бюджетних коштів суб'єктами господарювання для забезпечення дотримання 

принципу їх цільового та ефективного використання. 
ТЕМА 14. Контроль бюджетних програм в бюджетних установах 

Поняття бюджетних програм. Результативні показники бюджетної програми. 

Критерії відповідності показників бюджетних програм. Показники затрат бюджетних 
програм. Показники продукту бюджетних програм. Показники ефективності 

бюджетних програм. Показники якості бюджетних програм. Вимоги до 

результативних показників бюджетних програм. Здійснення оцінки ефективності 

бюджетних програм. Формування висновків до виконання бюджетних програм. 
 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання  

№ 
п/п 

Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 

прак- 

тичні 
заняття 

самос- 

тійна 
робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Роль державного сектора економіка в системі господарювання 

управлінні державою та організаційні основи бухгалтерського обліку 

1 Загальна характеристика суб’єктів 

господарювання державного сектора економіки 

8 1 2 5 

2 Основи побудови бухгалтерського обліку на 
підприємствах державного сектору економіки 

8 1 2 5 

3 Організація бухгалтерської служби бюджетної 

установи 

8 1 2 5 

Змістовий модуль ІІ. Організація обліку господарських операцій в бюджетних 

установах 

4 Облік основних засобів бюджетних установ 9 1 2 6 

5 Облік нематеріальних активів бюджетних 

установ 

8 1 2 5 

6 Облік запасів бюджетних установ 9 1 2 6 
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7 Облік фінансово-розрахункових операцій 

бюджетних установ 

8 1 2 5 

8 Облік зобов’язань. облік розрахунків із заробітної 

плати та страхування 

9 1 2 6 

9 Облік результатів виконання кошторису 

бюджетних установ 

9 1 2 6 

10 Облік доходів і витрат бюджетних установ 9 1 2 6 

Змістовий модуль ІІІ. Формування звітної інформації та використання її в управлінні 

бюджетними установами 

11 Фінансова звітність бюджетних установ 9 1 2 6 

12 Бюджетна, статистична та податкова 

звітність бюджетних установ 

9 1 2 6 

13 Управлінський облік в бюджетних установах 9 1 2 6 

14 Контроль бюджетних програм в бюджетних 

установах 

8 1 2 5 

 Всього годин 120 14 28 78 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми навчання  

№ 
п/п 

Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 

прак- 

тичні 
заняття 

самос- 

тійна 
робота 

1 2 3 4 5 6 

Змістовий модуль І. Роль державного сектора економіка в системі господарювання 

управлінні державою та організаційні основи бухгалтерського обліку 

1 Загальна характеристика суб’єктів 

господарювання державного сектора економіки 
9 

1 1 

7 

2 Основи побудови бухгалтерського обліку на 

підприємствах державного сектору економіки 
7 7 

3 Організація бухгалтерської служби бюджетної 

установи 
7 7 

Змістовий модуль ІІ. Організація обліку господарських операцій в бюджетних 

установах 

4 Облік основних засобів бюджетних установ 10 

2 

1 

7 

5 Облік нематеріальних активів бюджетних 

установ 
7 7 

6 Облік запасів бюджетних установ 7 7 

7 Облік фінансово-розрахункових операцій 

бюджетних установ 
8 

1 

7 

8 Облік зобов’язань. облік розрахунків із заробітної 

плати та страхування 
7 7 

9 Облік результатів виконання кошторису 

бюджетних установ 
8 

1 
7 

10 Облік доходів і витрат бюджетних установ 7 7 
Змістовий модуль ІІІ. Формування звітної інформації та використання її в управлінні 

бюджетними установами 
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11 Фінансова звітність бюджетних установ 10 

1 

1 

8 

12 Бюджетна, статистична та податкова 
звітність бюджетних установ 

8 8 

13 Управлінський облік в бюджетних установах 8 

1 

7 

14 Контроль бюджетних програм в бюджетних 

установах 
8 7 

 Всього годин 120 4 6 110 

 

6.4. Зміст лекцій 

 

Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 
посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу. 

Лекція 1. Загальна характеристика суб’єктів господарювання державного 

сектора економіки 
1. Суб’єкти державного сектору і правові засади їх діяльності.  

2. Поняття бюджетних установ як суб’єктів державного сектору.  

3. Поняття суб’єктів державного сектору в системі бухгалтерського обліку.  
4. Бюджетні установи державного бюджету.  

5. Бюджетні установи місцевих бюджетів.  

Лекція 2. Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах 

державного сектору економіки 
1. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.  

2. Форма ведення бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору.  

3. Інвентаризація в бюджетних установах 
Лекція 3. Організація бухгалтерської служби бюджетної установи 

1. Бухгалтерська служба як самостійний структурний підрозділ бюджетної 

установи.  
2. Основні завдання бухгалтерської служби бюджетної установи.  

3. Обов’язки бухгалтерської служби бюджетної установи.  

4. Права бухгалтерської служби бюджетної установи.  

5. Головний бухгалтер бюджетної установи.  
Лекція 4. Облік основних засобів бюджетних установ 

1. Поняття, склад та оцінка основних засобів.  

2. Документальне оформлення операцій з основними засобами.  
3. Відображення операцій з надходження основних засобів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

4. Відображення операцій з вибуття основних засобів на рахунках 
бухгалтерського обліку.  

5. Облік зносу основних засобів.  

Лекція 5. Облік нематеріальних активів бюджетних установ 

1. Поняття, склад та оцінка нематеріальних активів.  
2. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами.  

3. Відображення операцій з надходження нематеріальних активів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  
4. Відображення операцій з вибуття нематеріальних активів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

5. Облік зносу нематеріальних активів. 
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Лекція 6.  Облік запасів бюджетних установ 

1. Поняття, склад та оцінка запасів бюджетних установ.  
2. Документальне оформлення наявності та руху запасів.  

3. Відображення наявності та руху запасів бюджетних установ на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Лекція 7. Облік фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ 
1. Нормативно-правове регулювання грошових розрахунків.  

2. Облік касових операцій бюджетних установ.  

3. Облік грошових коштів на рахунках у банку та органах Державного 
казначейства.  

4. Облік розрахунків з різними дебіторами  

Лекція 8. Облік зобов’язань, облік розрахунків із заробітної плати та 
страхування 

1. Загальні засади обліку зобов’язань.  

2. Облік одержаних бюджетними установами позик.  

3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.  
4. Облік розрахунків за податками та зборами.  

5. Облік розрахунків з оплати праці. 

Лекція 9. Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ 
1. Основи складання кошторису бюджетних установ.  

2. Основні вимоги щодо виконання кошторису бюджетних установ.  

3. Загальні положення обліку результатів виконання кошторису бюджетних 
установ.  

4. Відображення результату виконання кошторису на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

Лекція 10. Облік доходів і витрат бюджетних установ 
1. Класифікація доходів бюджетних установ та його визнання.  

2. Облік доходів бюджетних установ.  

3. Класифікація, оцінка витрат бюджетних установ та порядок їх визнання.  
4. Собівартість продукції, робіт, послуг.  

5. Облік витрат бюджетних установ.  

Лекція 11.  Фінансова звітність бюджетних установ 
1. Загальні положення формування фінансової звітності бюджетних установ.  

2. Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності 

бюджетних установ.  

3. Склад та елементи фінансової звітності бюджетних установ .  
4. Періодичність подання фінансової та бюджетної звітності.  

Лекція 12. Бюджетна, статистична та податкова звітність бюджетних 

установ 
1. Загальні положення щодо складання звітності бюджетними установами в 

сфері використання бюджетних коштів, статистики та податків, порядок її подання.  

2. Звітність бюджетних установ з використання бюджетних коштів.  
3. Статистична звітність бюджетних установ.  

4. Оподаткування та податкова звітність бюджетних установ.  

Лекція 13. Управлінський облік в бюджетних установах 

1. Здійснення спостереження за показниками фінансово-економічної діяльності 
суб'єктів господарювання, що використають бюджетні кошти.  

2. Визначення причин цих відхилень, факторів, що роблять найбільш значний 

вплив на їхнє формування, винних у нецільовому використанні бюджетних коштів.  
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3. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів суб'єктами 

господарювання.  
4. Розробка пропозицій щодо відповідного регулювання окремих напрямків 

використання бюджетних коштів суб'єктами господарювання для забезпечення 

дотримання принципу їх цільового та ефективного використання. 

Лекція 14. Контроль бюджетних програм в бюджетних установах 
1. Поняття бюджетних програм.  

2. Результативні показники бюджетної програми.  

3. Вимоги до результативних показників бюджетних програм.  
4. Здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.  

5. Формування висновків до виконання бюджетних програм. 

 

Лекції надають студентам можливість самостійно діагностувати питання обліку і 

звітності у державному секторі, проводити аналіз і обґрунтовувати висновки про його 

ефективність.  

 

6.5. Зміст практичних занять 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 
студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 

щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1. Загальна характеристика суб’єктів господарювання державного 
сектора економіки 

1. Суб’єкти державного сектору і правові засади їх діяльності.  

2. Поняття бюджетних установ як суб’єктів державного сектору.  

3. Поняття суб’єктів державного сектору в системі бухгалтерського обліку.  
4. Бюджетні установи державного бюджету.  

5. Бюджетні установи місцевих бюджетів.  

Заняття 2. Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах 
державного сектору економіки 

1. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.  

2. Форма ведення бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору.  
3. Інвентаризація в бюджетних установах 

Заняття 3. Організація бухгалтерської служби бюджетної установи 

1. Бухгалтерська служба як самостійний структурний підрозділ бюджетної 

установи.  
2. Основні завдання бухгалтерської служби бюджетної установи.  

3. Обов’язки бухгалтерської служби бюджетної установи.  

4. Права бухгалтерської служби бюджетної установи.  
5.Головний бухгалтер бюджетної установи.  

Заняття 4. Облік основних засобів бюджетних установ 

1. Поняття, склад та оцінка основних засобів.  
2. Документальне оформлення операцій з основними засобами.  

3. Відображення операцій з надходження основних засобів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

4. Відображення операцій з вибуття основних засобів на рахунках 
бухгалтерського обліку.  

5. Облік зносу основних засобів.  

Заняття 5. Облік нематеріальних активів бюджетних установ 
1. Поняття, склад та оцінка нематеріальних активів.  
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2. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами.  

3. Відображення операцій з надходження нематеріальних активів на рахунках 
бухгалтерського обліку.  

4. Відображення операцій з вибуття нематеріальних активів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

5. Облік зносу нематеріальних активів. 
Заняття 6.  Облік запасів бюджетних установ 

1. Поняття, склад та оцінка запасів бюджетних установ.  

2. Документальне оформлення наявності та руху запасів.  
3. Відображення наявності та руху запасів бюджетних установ на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Заняття 7. Облік фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ 
1. Нормативно-правове регулювання грошових розрахунків.  

2. Облік касових операцій бюджетних установ.  

3. Облік грошових коштів на рахунках у банку та органах Державного 

казначейства.  
4. Облік розрахунків з різними дебіторами  

Заняття 8. Облік зобов’язань, облік розрахунків із заробітної плати та 

страхування 
1. Загальні засади обліку зобов’язань.  

2. Облік одержаних бюджетними установами позик.  

3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.  
4. Облік розрахунків за податками та зборами.  

5. Облік розрахунків з оплати праці. 

Заняття 9. Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ 

1. Основи складання кошторису бюджетних установ.  
2. Основні вимоги щодо виконання кошторису бюджетних установ.  

3. Загальні положення обліку результатів виконання кошторису бюджетних 

установ.  
4. Відображення результату виконання кошторису на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

Заняття 10. Облік доходів і витрат бюджетних установ 
1. Класифікація доходів бюджетних установ та його визнання.  

2. Облік доходів бюджетних установ.  

3. Класифікація, оцінка витрат бюджетних установ та порядок їх визнання.  

4. Собівартість продукції, робіт, послуг.  
5. Облік витрат бюджетних установ.  

Заняття 11.  Фінансова звітність бюджетних установ 

1. Загальні положення формування фінансової звітності бюджетних установ.  
2. Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності 

бюджетних установ.  

3. Склад та елементи фінансової звітності бюджетних установ .  
4. Періодичність подання фінансової та бюджетної звітності.  

Заняття 12. Бюджетна, статистична та податкова звітність бюджетних 

установ 

1. Загальні положення щодо складання звітності бюджетними установами в 
сфері використання бюджетних коштів, статистики та податків, порядок її подання.  

2. Звітність бюджетних установ з використання бюджетних коштів.  

3. Статистична звітність бюджетних установ.  
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4. Оподаткування та податкова звітність бюджетних установ.  

Заняття 13. Управлінський облік в бюджетних установах 
1. Здійснення спостереження за показниками фінансово-економічної діяльності 

суб'єктів господарювання, що використають бюджетні кошти.  

2. Визначення причин цих відхилень, факторів, що роблять найбільш значний 

вплив на їхнє формування, винних у нецільовому використанні бюджетних коштів.  
3. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів суб'єктами 

господарювання.  

4. Розробка пропозицій щодо відповідного регулювання окремих напрямків 
використання бюджетних коштів суб'єктами господарювання для забезпечення 

дотримання принципу їх цільового та ефективного використання. 

Заняття 14. Контроль бюджетних програм в бюджетних установах 
1. Поняття бюджетних програм.  

2. Результативні показники бюджетної програми.  

3. Вимоги до результативних показників бюджетних програм.  

4. Здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.  
5. Формування висновків до виконання бюджетних програм. 

 

Практичне заняття – це організаційна форма навчального заняття, спрямована 
на формування вмінь та навичок виконання певних видів бухгалтерської роботи, а 

саме організації обліку, обліку доходів і витрат, обліку розрахунків, обліку капіталу і 

розрахунків, формування звітності, управлінського обліку та організації контролю 
бюджетних програм.  

Практичні заняття передбачають попередню підготовку до лекцій, презентацій, 

розрахункових завдань, критичних дискусій і таке інше. 
Основна мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація 

теоретичних знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи, 

і спрямування їх на підвищення рівня засвоєнні навчального матеріалу, прищеплення 
вмінь і навичок (компетентностей), розвиток наукового мислення та усного мовлення 

студентів.  

У процесі проведення практичного заняття студенти самостійно або у малих 

групах (при попередньому пояснені викладача) вирішують запропоновані завдання 
різного рівня складності (стереотипні, діагностичні та евристичні). Наприкінці 

заняття викладачем проводиться перевірка роботи, яку виконували студенти, та 

підведення підсумків з виставленням відповідних оцінок.  
 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної дисципліни 
Тема 1. Загальна характеристика суб’єктів господарювання державного 

сектора економіки 

1. Суб’єкти державного сектору і правові засади їх діяльності.  
2. Поняття бюджетних установ як суб’єктів державного сектору.  

3. Поняття суб’єктів державного сектору в системі бухгалтерського обліку.  

4. Бюджетні установи на правах державної і комунальної власності.  

5. Бюджетні установи як розпорядники бюджетних коштів.  
6. Бюджетні установи як державні цільові фонди.  

7. Бюджетні установи державного бюджету.  

8. Бюджетні установи місцевих бюджетів. Казначейство як бюджетна установа.  
9. Бюджетні установи системи закладів вищої освіти, науки, культури, 
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медичних закладів, органів законодавчої та виконавчої влади, міністерств та відомств. 

Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах 
державного сектору економіки 

1. Поняття бюджетних установ, суб’єктів державного сектору і правові засади 

їх діяльності.  

2. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі.  
3. Форма ведення бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору.  

4. Інвентаризація в бюджетних установах 

Тема 3. Організація бухгалтерської служби бюджетної установи 
1. Бухгалтерська служба як самостійний структурний підрозділ бюджетної 

установи.  

2. Основні завдання бухгалтерської служби бюджетної установи.  
3. Обов’язки бухгалтерської служби бюджетної установи.  

4. Права бухгалтерської служби бюджетної установи.  

5. Головний бухгалтер бюджетної установи.  

6. Координація діяльності бухгалтерської служби бюджетної установи. 
Тема 4. Облік основних засобів бюджетних установ 

1. Поняття, склад та оцінка основних засобів.  

2. Документальне оформлення операцій з основними засобами.  
3. Загальні положення обліку основних засобів бюджетної установи.  

4. Відображення операцій з надходження основних засобів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  
5. Облік зносу основних засобів.  

6. Облік ремонту та поліпшення основних засобів.  

7. Відображення операцій з вибуття основних засобів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  
Тема 5. Облік нематеріальних активів бюджетних установ 

1. Поняття, склад та оцінка нематеріальних активів.  

2. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами.  
3. Загальні положення обліку нематеріальних активів бюджетних установ .  

4. Відображення операцій з надходження нематеріальних активів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  
5. Облік зносу нематеріальних активів.  

6. Відображення операцій з вибуття нематеріальних активів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

Тема 6.  Облік запасів бюджетних установ 
1. Поняття, склад та оцінка запасів бюджетних установ.  

2. Документальне оформлення наявності та руху запасів.  

3. Відображення наявності та руху запасів бюджетних установ на рахунках 
бухгалтерського обліку 

Тема 7. Облік фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ 

1. Нормативно-правове регулювання грошових розрахунків.  
2. Облік касових операцій бюджетних установ.  

3. Облік грошових коштів на рахунках у банку та органах Державного 

казначейства.  

4. Облік розрахунків з різними дебіторами  
Тема 8. Облік зобов’язань. облік розрахунків із заробітної плати та 

страхування 

1. Загальні засади обліку зобов’язань.  
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2. Облік одержаних бюджетними установами позик.  

3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.  
4. Облік розрахунків за податками та зборами.  

5. Облік розрахунків з оплати праці. 

Тема 9. Облік результатів виконання кошторису бюджетних установ 

1. Основи складання кошторису бюджетних установ.  
2. Порядок складання проектів кошторисів бюджетних установ.  

3. Порядок розгляду і затвердження кошторисів бюджетних установ.  

4. Основні вимоги щодо виконання кошторису бюджетних установ.  
5. Загальні положення обліку результатів виконання кошторису бюджетних 

установ.  

6. Відображення результату виконання кошторису на рахунках 
бухгалтерського обліку.  

Тема 10. Облік доходів і витрат бюджетних установ 

1. Класифікація доходів бюджетних установ та його визнання.  

2. Оцінка доходів бюджетних установ.  
3. Розкриття інформації про доходи бюджетних установ від обмінних та 

необмінних операцій.  

4. Облік доходів бюджетних установ.  
5. Класифікація, оцінка витрат бюджетних установ та порядок їх визнання. 

Собівартість продукції, робіт, послуг.  

6. Облік витрат бюджетних установ.  
Тема 11.  Фінансова звітність бюджетних установ 

1. Загальні положення формування фінансової звітності бюджетних установ.  

2. Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності 

бюджетних установ.  
3. Склад та елементи фінансової звітності бюджетних установ.  

4. Періодичність подання фінансової та бюджетної звітності.  

Тема 12. Бюджетна, статистична та податкова звітність бюджетних 
установ 

1. Загальні положення щодо складання звітності бюджетними установами в 

сфері використання бюджетних коштів, статистики та податків, порядок її подання.  
2. Звітність бюджетних установ з використання бюджетних коштів.  

3. Статистична звітність бюджетних установ.  

4. Оподаткування та податкова звітність бюджетних установ.  

Тема 13. Управлінський облік в бюджетних установах 
1. Здійснення спостереження за показниками фінансово-економічної діяльності 

суб'єктів господарювання, що використають бюджетні кошти.  

2. Виявлення відхилень фактичних показників від передбачених планами та 
цілями фінансування.  

3. Визначення причин цих відхилень, факторів, що роблять найбільш значний 

вплив на їхнє формування, винних у нецільовому використанні бюджетних коштів.  
4. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів суб'єктами 

господарювання.  

5. Розробка пропозицій щодо відповідного регулювання окремих напрямків 

використання бюджетних коштів суб'єктами господарювання для забезпечення 
дотримання принципу їх цільового та ефективного використання. 

Тема 14. Контроль бюджетних програм в бюджетних установах 

1. Поняття бюджетних програм.  
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2. Результативні показники бюджетної програми.  

3. Критерії відповідності показників бюджетних програм.  
4. Показники затрат бюджетних програм.  

5. Показники продукту бюджетних програм.  

6. Показники ефективності бюджетних програм.  

7. Показники якості бюджетних програм.  
8. Вимоги до результативних показників бюджетних програм.  

9. Здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.  

10. Формування висновків до виконання бюджетних програм. 

 

 

Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 
розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 

з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 
лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарських занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  

Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 
дисципліни, проводиться у наступних формах:  

- опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 

нормативно-правової бази;  
- самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

учбово-методичної літератури;  

- підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 
додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

- розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 

на практичних заняттях;  
- підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 
відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 

 
6.6.2. Теми доповідей для самостійної підготовки в процесі вивчення навчальної 

дисципліни 

Теми доповідей формують викладачі та оновлюють їх перелік за необхідності і 
знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання доповідей можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Історія бюджетного обліку незалежної України. 
2. Шляхи удосконалення бюджетного обліку. 

3. Бюджетний облік у зарубіжних країнах.  

4. Сутність та призначення бюджетної класифікації. Класифікація доходів 
бюджету.  

5. Економічна та функціональна класифікація видатків бюджетних установ, 

сфера застосування та значення. 
6. Класифікація доходів бюджету.  
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7. Класифікація боргу.  

8. Облік науково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунків 
із замовниками. 

9. Історичні умови започаткування казначейства та передумови створення 

казначейської системи виконання бюджетів в Україні.  

10. Етапи створення і розвитку Держказначейства України. 
11. Касові та фактичні видатки як найважливіші об’єкти обліку в бюджетних 

установах. 

12. Класифікація доходів, їх визнання та оцінка відповідно до вимог НП(с)БОДС.  
13. Визнання та оцінка витрат відповідно до вимог НП(с)БОДС.  

14. Основні види рахунків бюджетних установ і особливості їх відкриття.  

15. Особливості плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ. 
16. Порядок відкриття, використання і закриття рахунків бюджетних установ в 

органах Держказначейства. 

17. Порядок відображення в обліку операцій в національній валюті бюджет- них 

установ. 
18. Порядок відображення в обліку операцій в іноземній валюті бюджетних 

установ. 

19. Особливості проведення інвентаризації в бюджетних установах.  
20. Первинні документи і облікові регістри, що використовуються для обліку 

готівки і безготівкових операцій бюджетних установ. 

21. Штрафні санкції за порушення норм регулювання обігу готівки і безготівкових 
операцій бюджетних установ. 

22. Порядок обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з 

надання і повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету.  

23. Особливості обліку витрат на службові відрядження у бюджетних установах. 
24. Сутність заробітної плати та її роль у мотивації праці працівників бюджетних 

установ. 

25. Договірне регулювання оплати праці. 
26. Аналіз тенденцій модифікації заробітної плати працівників бюджетних 

установ в сучасних умовах. 

27. Взаємозв’язок заробітної плати і результатів діяльності бюджетних установ. 
28. Облік розрахунків з аспірантами. 

29. Диференціація заробітної плати в організації та її ефективність.  

30. Суміщення професій і посад в бюджетних установах. 

31. Документальне оформлення і відображення нарахування заробітної плати в 
регістрах бухгалтерського обліку. 

32. Нормативне регулювання оплати праці в бюджетних установах. 

33. Порівняльний аналіз систем оплати праці бюджетних установ в Україні та за 
кордоном (у двох—трьох країнах). 

34. Автоматизація обліку необоротних активів у бюджетних установах. 

35. Відображення операцій з необоротними активами у звітності бюджетної 
установи. 

36. Документування господарських операцій з руху необоротних активів. 

37. Облік безкоштовної передачі основних засобів бюджетними установами. 

38. Облік операцій з централізованого постачання необоротних активів у 
бюджетних установах. 

39. Облік оренди необоротних активів у бюджетних установах. 

40. Облік реалізації основних засобів бюджетними установами. 
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41. Огляд нормативно-методичної бази з обліку необоротних активів у бюджетних 

установах. 
42. Порядок проведення та документальне оформлення переоцінки необоротних 

активів. 

43. Порядок проведення та документальне оформлення списання необоротних 

активів. 
44. Організація обліку інвестиційної нерухомості бюджетної установи. 

45. Облік інвестиційної нерухомості згідно з національними та міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку в державному секторі. 
46. Інвестиційна нерухомість: порядок визнання та оцінки. 

47. Облік надходження та вибуття інвестиційної нерухомості.  

48. Проблеми впровадження в Україні моделі обліку інвестиційної нерухомості за 
справедливою вартістю. 

49. Порівняння вимог національних та міжнародних стандартів щодо обліку та 

відображення у звітності необоротних матеріальних активів (основних засобів, 

інвестиційної нерухомості, землі, інших необоротних матеріальних активів, 
нематеріальних активів). 

50. Особливості обліку програмного забезпечення в бюджетних установах. 

51. Облік витрат на отримання охоронних документів: патентів, свідоцтв тощо. 
52. Облік прав на службові винаходи та корисні моделі.  

53. Особливості обліку літератури у бібліотеках ЗВО. 

54. Нормативно-правова база щодо обліку нематеріальних активів в бюджетних 
установах. 

55. Порівняння систем обліку нематеріальних активів в бюджетних установах і 

банках. 

56. Порівняння систем обліку нематеріальних активів в бюджетних установах і 
підприємствах приватного сектору. 

57. Шляхи удосконалення первинних документів щодо обліку нематеріальних 

активів. 
58. Особливості інвентаризації нематеріальних активів в бюджетних установах.  

59. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів в бюджетних установах. 

60. Документальне оформлення операцій з вибуття запасів. 
61. Документування руху запасів в бюджетних установах. 

62. Облік централізованого постачання матеріальних цінностей. 

63. Оперативний контроль за витрачанням запасів у бюджетних установах. 

64. Документування та відображення в обліку виявлених недостач та надлишків 
запасів. 

65. Організація конкурсних закупівель запасів. 

66. Особливості відображення в обліку бюджетних установ медикаментів та 
перев’язувальних засобів. 

67. Особливості відображення в обліку медичних закладів продуктів харчування. 

68. Облік тварин на вирощуванні та відгодівлі у підсобних (навчальних) сільських 
господарствах. 

69. Порівняння та аналіз фінансових інвестицій бюджетної установи та суб’єкта 

підприємницької діяльності. 

70. Поняття, склад та бухгалтерський облік фінансових інвестицій бюджетної 
установи. 

71. Організація обліку фінансових інвестицій бюджетної установи. 

72. Поняття, склад, порядок визнання та оцінки фінансових інвестицій в обліку 
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бюджетних установ. 

73. Облік зменшення (відновлення) корисності фінансових інвестицій. 
74. Облік фінансових інвестицій, що утримуються бюджетною установою до їх 

погашення. 

75. Вплив фінансових інвестицій на результат виконання кошторису. 

76. Відображення інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності.  
77. Проблеми обліку фінансових інвестицій у бюджетних установах. 

78. Порівняння вимог національних та міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку до обліку фінансових інвестицій (спільної діяльності).  
79. Аналіз нормативної та методичної бази з обліку виробничих витрат 

бюджетних установ. 

80. Відображення виробничих витрат бюджетних установ в обліку та звітності. 
81. Аналіз МСБО для державного сектору в частині обліку витрат бюджетних 

установ та порівняння з національною нормативною базою. 

82. Визнання та облік витрат для надання послуг. 

83. Калькулювання вартості послуг бюджетних установ. 
84. Контроль за використанням фонду оплати праці бюджетної установи. 

85. Використання прогресивних форм обліку витрат в бюджетній установі. 

86. Облікова політика щодо витрат в бюджетній установі. 
87. Управлінський облік затрат в бюджетних установах. 

88. Порівняння та аналіз власного капіталу бюджетної установи та суб’єкта 

підприємницької діяльності. 
89. Поняття, склад та бухгалтерський облік власного капіталу бюджетної 

установи. 

90. Мета та завдання обліку власного капіталу бюджетної установи. 

91. Організація обліку власного капіталу бюджетної установи. 
92. Мета та завдання бухгалтерського обліку внесеного капіталу. 

93. Облік фінансових результатів виконання кошторису бюджетної установи. 

94. Бухгалтерський облік наслідків зміни облікової політики. 
95. Бухгалтерський облік наслідків виправлення помилок минулих і звітних 

періодів. 

96. Облік результатів переоцінки у бюджетних організаціях.  
97. Порівняння вимог національних та міжнародних стандартів бухгалтерського 

обліку у державному секторі щодо обліку власного капіталу. 

98. Аналіз нормативно-правової бази щодо регулювання інвентаризації у 

бюджетній установі. 
99. Організація інвентаризації в бюджетній установі. 

100. Порядок проведення та відображення в обліку наслідків інвентаризації 

основних засобів у бюджетні установі. 
101. Порядок проведення та відображення в обліку наслідків інвентаризації 

нематеріальних активів у бюджетні установі. 

102. Порядок проведення та відображення в обліку наслідків інвентаризації 
готівки, грошових коштів та їх еквівалентів, бланків документів суворої звітності.  

103. Порядок проведення та відображення в обліку наслідків інвентаризації 

запасів у бюджетній установі. 

104. Порядок проведення та відображення в обліку наслідків інвентаризації 
розрахунків. 

105. Облік результатів інвентаризації.  

106. Документальне оформлення інвентаризації.  
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107. Первинні документи для відображення в обліку нарахування та сплати 

податків бюджетними установами. 
108. Особливості оподаткування податком на прибуток навчальних закладів 

різних форм власності. 

109. Особливості оподаткування податком на додану вартість навчальних 

закладів різних форм власності. 
110. Штрафні санкції, які застосовуються до бюджетних установ і організацій в 

разі порушення податкового законодавства. 

111. Платники, об’єкт та ставки екологічного податку. 
112. Особливості сплати земельного податку бюджетними установами і 

організаціями.  

113. Основні види екологічного податку та розрахунок податку бюджетними 
установами і організаціями. 

114. Особливості розрахунку і сплати екологічного податку бюджетними 

установами і організаціями. 

115. Оподаткування бюджетних установ в зарубіжних країнах. 
116. Особливості сплати податку на прибуток бюджетними установами. Скла- 

дання та подання Звіту про використання коштів неприбутковими установами й 

організаціями.  
117. Особливості складання балансу бюджетної установи. 

118. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку для державного сектору: 

перспективи їх впровадження в Україні. 
119. Порівняльний аналіз відмінностей існуючої системи бухгалтерського об- 

ліку для бюджетних установ в Україні та вимог Міжнародних стандартів 

бухгалтерського обліку у державному секторі. 

120. Особливості складання та подання Звіту про надходження та використання 
коштів загального фонду. 

121. Сучасний стан і напрямки удосконалення системи бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах. 
122. Пільги в оподаткуванні бюджетних установ і звітність про них. 

123. Адміністративна звітність бюджетної установи (на прикладі конкретної 

бюджетної установи). 
124. Особливості складання та подання зведеної звітності бюджетних установ. 

125. Управлінська (внутрішня) звітність бюджетної установи (на прикладі 

конкретної бюджетної організації).  

126. Порівняння фінансової звітності за НП(с)БО 1 та НП(с)БОДС 101. 
127. Контроль бюджетних програм. 

В процесі самостійної роботи  студентам надаються консультації.  

Індивідуально-консультативна робота здійснюється за графіком індивідуально-
консультативної роботи у формі індивідуальних занять, консультацій, перевірки 

виконання індивідуальних завдань, перевірки та захисту завдань, що винесені на 

поточний контроль тощо. Індивідуальні заняття проводяться з окремими студентами з 
метою підвищення рівня їхньої підготовки та розвитку індивідуальних творчих 

здібностей. Консультація – форма навчального заняття, при якій студент отримує 

відповіді від викладача на конкретні запитання або пояснення певних теоретичних 

положень чи аспектів їх практичного застосування. 
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6.6.3. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни 

Теми дискусій формують викладачі та роботодавці, оновлюють їх перелік за 
необхідності і знайомлять з ними студентів в процесі вивчення навчальної 

дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 
Перелік питань на семінари – дискусії з виконанням практичних задач 

1. Поняття бюджетних асигнувань, порядок фінансування бюджетних установ. 

2. Класифікація доходів бюджетних організацій. 
3. Склад і класифікація доходів спеціального фонду. 

4. Загальна класифікація видатків. 

5. Касові і фактичні видатки бюджетних організацій. 
6. Бюджетна класифікація видатків. 

7. Класифікація видатків за економічними ознаками. 

8. Класифікація видатків за програмно-цільовим методом  формування 

бюджету. 
9. Кошторис бюджетних організацій, його значення. 

10. Порядок відкриття реєстраційних рахунків. 

11. Облік доходів загального фонду. 
12. Регістри синтетичного та аналітичного обліку  грошових коштів і доходів 

загального фонду. 

13. Облік доходів спеціального фонду. 
14. Облік касових видатків. 

15. Облік фактичних видатків. 

16. Принципи та форми грошових розрахунків. 

17. Сфера застосування готівкових розрахунків. 
18. Сфера застосування безготівкових розрахунків. 

19. Призначення і порядок ведення картки аналітичного обліку готівкових 

операцій. 
20. Особливості отримання готівки бюджетними організаціями.  

21. Побудова і порядок ведення меморіальних ордерів. 

22. Облік курсових різниць за операціями з іноземною валютою.  
23. Порядок видачі авансів у підзвіт. 

24. Видатки за службовими відрядженнями і порядок їх відшкодування. 

25. Облік розрахунків за податками і платежами до бюджету. 

26. Облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами. 
27. Поняття заробітної плати, її форми і системи оплати праці. 

28. Оперативний облік персоналу. 

29. Облік використання робочого часу. 
30. Організація табельного обліку та використання його даних.  

31. Нормування робочого часу працівників бюджетної організації.  

32. Погодинна форма оплати праці та її системи. 
33. Відрядна форма оплати праці та її система. 

34. Штатний розклад, його зміст, порядок складання, затвердження та значення. 

35. Фонд заробітної плати та його складові. 

36. Нарахування  заробітної  плати за погодинною формою оплати праці. 
37. Нарахування  заробітної  плати за відрядною формою оплати праці. 

38. Доплати і надбавки до заробітної плати. 

39. Утримання із заробітної плати та їх характеристика. 
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40. Синтетичний облік заробітної плати і пов’язані з нею розрахунки. 

41. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 
42. Облік розрахунків зі стипендіатами. 

43. Контроль за витрачанням стипендіального фонду. 

44. Поняття капіталу бюджетних установ та його складові. 

45. Внесений капітал у бюджетних установах. 
46. Капітал у підприємства. 

47. Облік переоцінок у бюджетних установах. 

48. Поняття фондів у бюджетних установах. 
49. Поняття та склад капіталу бюджетних організацій?  

50. Завдання обліку капіталу? 

51. Облік результатів виконання кошторису за загальним фондом. 
52. Облік результатів виконання кошторису за спеціальним фондом. 

53. Порядок визначення результатів виконання кошторису. 

54. Облік результатів виконання кошторису. 

55. Порядок проведення інвентаризації у бюджетних установах. 
56. Склад інвентаризаційної комісії.  

57. Порядок відображення в обліку результатів інвентаризації.  

58. Поняття фінансової звітності, види звітності. 
59. Склад періодичної звітності. 

60. Склад річної фінансової звітності.  

61. Склад статистичної звітності. 
62. Склад бюджетної звітності. 

63. Склад додаткової звітності. 

 

Перелік питань на семінари – розгорнуті бесіди з виконанням практичних 
задач 

1. Бюджетні установи, особливості їх фінансово-господарської діяльності. 

2. Господарські засоби і джерела їх утворення як об’єкти бухгалтерського обліку. 
3. Предмет, функції та завдання обліку у бюджетних установах. 

4. Порядок організації обліку у бюджетних установах. 

5. Основні об’єкти бюджетного обліку. 
6. Завдання та функції; сутність, класифікаційні ознаки та структуру 

бухгалтерського балансу. 

7. Сутність основних і регулюючих статей бухгалтерського балансу. 

8. Джерела формування активів бюджетних установ. 
9. Джерела формування витрат бюджетних установ. 

10. Класифікація рахунків обліку бюджетних установ. 

11. Сутність плану рахунків обліку бюджетних установ. 
12. Нормативно-правова регламентація бюджетного обліку. 

13. Облікова політика бюджетних установах. 

14. Етапи облікового циклу бюджетних установах. 
15. Організаційні форми бухгалтерського обліку (централізація, часткова 

централізація і децентралізація). 

16. Первинна організація бюджетного обліку. 

17. Форми та регістри бухгалтерського обліку. 
18. Поняття нематеріальних активів та їх оцінка. 

19. Класифікація нематеріальних активів. 

20. Документальне оформлення руху нематеріальних активів. 
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21. Облік операцій з нематеріальними активами. 

22. Визначення поняття «запаси». 
23. На які групи поділяються запаси за своєю функціональною роллю? 

24. За якою оцінкою запаси відображаються в обліку? 

25. Які первинні документи оформлюються для відображення руху запасів? 

26. На яких рахунках ведеться облік запасів? 
27. Назвіть реєстр, призначений для звірки складського і бухгалтерського обліку 

матеріалів? 

28. Дайте визначення МШП. 
29. На якому рахунку ведеться облік МШП? 

30. Визначте особливості обліку МШП. 

31. В яких меморіальних ордерах відображаються операції з обліку матеріалів? 
32. У якому меморіальному ордері здійснюють облік МШП? 

33. Облік інших власних надходжень та інших доходів бюджетних установ. 

34. Облік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень. 

35. Облік витрат і доходів підсобних сільських господарств. 
36. Облік витрат і доходів науково-дослідних робіт за господарськими договорами 

та розрахунків із замовниками. 

37. Облік депозитних сум. 
 

6.7.  Методичне забезпечення 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 
викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

6.8. Система контролю 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній  і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  
1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 

2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 
3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 

Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 
дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  

Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 
виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 
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заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру 

(у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

6.9. Оцінювання навчання 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

Форми 

контролю 
Змістовні модулі Теми 

Розподіл балів, 

min max 

Поточний 

І 

1 4 7 

2 4 7 

3 4 7 

ІІ 

1 4 7 

2 4 7 

3 4 7 

4 4 7 

5 4 7 

6 4 7 

7 4 7 

ІІІ 

1 5 8 

2 5 8 

3 5 7 

4 5 7 

Всього 60 100 

Підсумковий І, ІІ, ІІІ Тестові завдання 40 х 

За навчальну дисципліну 100 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 
здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  
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6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів за 

окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною дисципліною 
6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 
інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 

Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  
1) темами (окремою або декількома компетентностями); 

2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 
навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу).  

 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 
дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 
6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання додаткових 

балів за підсумками тем модуля  

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів навчальної 
дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають 

поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення 

окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну кількість 
балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 
балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для одержання 
додаткових балів за підсумками модульного контролю 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 

завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 
кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 

цілому не менше 60 балів.  
На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів.  

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності від 

кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з одержаними 
балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі контрольні 

завдання щодо надання студенту  можливості поліпшити результат модульного 

контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з  задовільного (64-74) 

до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з дуже доброго (82-
89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 

завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 
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знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується.  

 
Форми контролю: усне опитування, індивідуальне тестування, практичні 

завдання, ситуаційне завдання, доповідь 

 

 

6.11. Рекомендована література 

6.11.1. Нормативне забезпечення  

Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 
101 "Подання фінансової звітності" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

102 "Консолідована фінансова звітність" 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку у державному секторі 

103 "Фінансова звітність за сегментами" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

105 "Фінансова звітність в умовах гіперінфляції"  
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

121 "Основні засоби" (зі змінами)  

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 
122 "Нематеріальні активи" (зі змінами) 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

123 "Запаси" (зі змінами)  
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

124 "Доходи" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок" (зі змінами)  
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

126 "Оренда" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 
127 "Зменшення корисності активів" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

128 "Зобов'язання" 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

129 "Інвестиційна нерухомість" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

130 "Вплив змін валютних курсів" (зі змінами)  
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

131 "Будівельні контракти" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 
132 "Виплати працівникам" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

133 "Фінансові інвестиції" 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

134 "Фінансові інструменти" 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

135 "Витрати" 
Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0200-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0200-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10/paran4#n4
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0091-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0091-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0092-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0092-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0093-11/paran182#n182
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0093-11/paran182#n182
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0094-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0094-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1040-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1040-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0120-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0120-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0901-12#n29
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0901-12#n29
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1478-17
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136 «Біологічні активи» 

  
План рахунків та типова кореспонденція 

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203 

Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному 
секторі, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2015 № 1219 

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 

операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів 
та державними цільовими фондами, затверджена наказом Міністерства фінансів 

України від 29.12.2015 № 1219 

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 
операцій з виконання бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів України 

від 29.12.2015 № 1219 

Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 

операцій з виконання місцевого бюджету, затверджена наказом Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2015 № 1219 

Форми фінансової звітності та порядок їх заповнення 

Форми фінансової звітності: 
 форма № 1-дс «Баланс» 

 форма № 2-дс «Звіт про фінансові результати» 

 форма № 3-дс «Звіт про рух грошових коштів» 
 форма № 4-дс «Звіт про власний капітал» (додатки 1-4 до Національного 

положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 

фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

28.12.2009 № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України  28.01.2010 за № 
103/17398) 

 форма № 5-дс «Примітки до річної фінансової звітності» (наказ Міністерства 

фінансів України від 29.11.2017 № 977) 
 форма № 6-дс «Додаток до приміток до річної фінансової звітності 

«Інформація за сегментами» (додаток до Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку у державному секторі 103 «Фінансова звітність за 
сегментами», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 

1629) 

 

Форми загальної консолідованої фінансової звітності 

 форма № 1-кдс «Консолідований баланс» 

 форма № 2-кдс «Консолідований звіт про фінансові результати» 

 форма № 3-кдс «Консолідований звіт про рух грошових коштів» 

 форма № 4-кдс «Консолідований звіт про власний капітал» (додатки 1-4 до 

Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 

102 «Консолідована фінансова звітність», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 № 1629) 
 

Бюджетна звітність  

Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 
бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального 

і пенсійного страхування: Наказ Мінфін України від 24.01.2012 № 44 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1478-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0103-10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1539-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1539-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0087-11
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0196-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0196-12
https://zakon.rada.gov.ua/go/z0196-12
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1. Бюджетна звітність розпорядників бюджетних коштів: 

1. Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, 
№ 2м)  

2. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 

(форма № 4-1д, № 4-1м)  

3. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами 
власних надходжень (форма № 4-2 д, № 4-2м)  

4. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма № 4-3д, № 4-3м) (додаток 4); 
5. Звіт про надходження і використання коштів, отриманих на виконання 

програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів (форма № 4-4д) 

(додаток 5); 
6. Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 

фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) (додаток 6); 

7. Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) (додаток 
7); 

8. Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)  

 
2. Бюджетна звітність одержувачів бюджетних коштів: 

Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, № 

2м)  
Звіт про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами 

власних надходжень (форма № 4-2д, № 4-2м)  

Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(форма № 4-3д, № 4-3м)  
Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду 

(кредити (позики) від іноземних держав, іноземних фінансових установ і міжнародних 

фінансових організацій) (форма № 4-3д.1, № 4-3.м 1) 
Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7д, № 7м) 

Звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7д.1, № 7м.1)  

 
3. Інші форми бюджетної звітності 

Звіт про виконання бюджету (кошторису) Фонду  

Пояснювальна записка та форми щодо розкриття елементів бюджетної звітності. 

Довідка про використання кредитів (позик) від іноземних держав, іноземних 
фінансових установ і міжнародних фінансових організацій для реалізації 

інвестиційних проектів  

Довідка про підтвердження залишків на бюджетних рахунках для операцій з 
бюджетними коштами 

Довідка про підтвердження залишків коштів на інших рахунках клієнтів 

Державної казначейської служби України  
Реєстр про залишки коштів загального та спеціального фондів державного 

(місцевого) бюджету на реєстраційних (спеціальних реєстраційних), інших рахунках, 

відкритих в органах Державної казначейської служби України, та поточних рахунках, 

відкритих в установах банків  
Довідка про залишки коштів в іноземній валюті, що перебувають на поточних 

рахунках, відкритих в установах банків 

Довідка про залишки коштів на інших поточних рахунках в установах банків  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n616
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n618
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n621
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n622
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12#n622
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Довідка про депозитні операції  

Довідка про сплату до бюджету штрафів, накладених контролюючими органами  
Довідка про причини виникнення простроченої кредиторської заборгованості 

загального фонду  

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують 

відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням 
про місцевий бюджет)  

Довідка про направлення асигнувань розпорядникам бюджетних коштів, які 

підпорядковані іншим головним розпорядникам бюджетних коштів  
Довідка про використання іноземних грантів  

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками  

Довідка про кредиторську заборгованість, яка склалася станом на 01.01.2011 за 
зобов'язаннями, що не вважаються бюджетними  

Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на 

централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями  

Довідка про дебіторську та кредиторську заборгованість за операціями, які не 
відображаються у формі № 7д, № 7м «Звіт про заборгованість за бюджетними 

коштами»  

Довідка про розподіл видатків Державного бюджету України на 20__ рік на 
забезпечення здійснення правосуддя місцевими, апеляційними судами та 

функціонування органів і установ системи правосуддя  

 
Інші нормативно-правові акти з бухгалтерського обліку в державному секторі 

Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України; Положення від 26.01.2011 № 59 

Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, 
затверджений наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2017 № 307 

Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних 

установ, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 02.04.2014 № 372 
Положення про організацію бухгалтерського обліку і звітності про виконання 

державного та місцевих бюджетів в органах Державної казначейської служби 

України, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 21.10.2013 № 885 
Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності суб’єктів державного сектору, затверджені наказом Міністерства фінансів 

України від 28.12.2017 № 1170 

Типові форми з обліку та списання основних засобів суб’єктами державного 
сектору та порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України 

від 13.09.2016 № 818 

Типові форми обліку та списання запасів бюджетних установ та інструкція про їх 
складання, затверджені наказом Державного казначейства України від 18.12.2000 № 

130 

Типові форми меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів 
державного сектору та порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства 

фінансів України від 08.09.2017 № 755 

Типові форми для відображення бюджетними установами результатів 

інвентаризації, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 17.06.2015 № 
572 

Форми карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та 

порядок їх складання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 

https://zakon.rada.gov.ua/go/59-2011-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1915-13
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1170201-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1170201-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1170201-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1336-16
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0962-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0962-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0962-00
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0788-15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17
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29.06.2017 № 604 

Рекомендації зі співставлення субрахунків бухгалтерського обліку доходів та 
витрат з кодами бюджетної класифікації, лист Міністерства фінансів України від 

30.12.2016 № 31-11420-06-5/37851 

Про результативні показники бюджетної програми: Наказ Мінфіну України від 

10.12.2010 № 1536 
Методичні рекомендації щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних 

програм: Наказ Мінфіну України від 17.05.2011 № 608. 

 

6.11.2. Навчальна література 

1. Атамас П. Й., Атамас О.П. Облік у бюджетних установах. 5-те вид., перероб. 

та доп. Навч. посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2018.  392 с. 
2. Облік у бюджетних установах : Навчальний посібник. 2-е вид., виправ./ За 

заг. ред. Леня В.С.  Київ : Каравела, 2017.  564 с. 

3. Звітність бюджетних установ / Карпенко Н. Г., Дорогань-Писаренко Л. О., 
Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. (вид. 2-е доп. та перер.)  Полтава : РВВ ПДАА, 2018.  

262 с. 

4. Безверхий К. В. Облік в бюджетних установах: Навч. посіб. Київ: «Центр 

учбової літератури», 2020.  312 с. 
5. Опорний матеріал для забезпечення самостійної роботи студентів з курсу 

«Облік і звітність у державному секторі» для першого (бакалаврського) рівні за 

спеціальністю 071 – Облік і оподаткування галузі знань 07 ‒ Управління та 
адміністрування – Освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» / Цаль-

Цалко Ю.С., Мороз Ю.Ю., Цегельник Н.І. Житомир: Поліський національний 

університет, 2020. URL: http://moodle.znau.edu.ua/ 
 

6.11.2. Практичний курс 

6. Совінський В.С. Управлінський облік. Збірник завдань і вправ для студентів 

спеціальності “Облік і аудит”. Тернопіль: ТАНГ. 2001. 118 C. 
http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/m_upr_obl.pdf 

7. Управлінський облік. Збірник тестів та завдань для студентів спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» / Л.О. Кирильєва, І.Б. Чернікова, Д.Д. Шеховцова. Х. : 
ХДУХТ, 2018. с. 108. http://elib.hduht.edu.ua 

 

6.11.2. Допоміжна література 
1.Кеворкова Ж.А. Внутрішній аудит, 2013 

https://stud.com.ua/1835/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit  

2.Швиданенко Г. О. Управлінський контролінг [Електронний ресурс]. : кол. 
монографія / за заг. ред. Г. О. Швиданенко. [Г. О. Швиданенко, О. Б. Бутнік- 

3.Сіверський, І. А. Павленко, та ін.]; — К. : КНЕУ, 2015. — 156 с. 

https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25229/upravl_kontr_15.pdf?sequence=1&isAll

owed=y 
4. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. Фоміна. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 468 с.  

https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/624a6d7d9a739851810eef1d42fb84ce.pdf 
 

6.11.3. Періодичні фахові видання 

1. Податки та бухгалтерський облік – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 
2. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1420201-16/print
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1420201-16/print
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1420201-16/print
http://library.tneu.edu.ua/files/EVD/m_upr_obl.pdf
https://stud.com.ua/1835/audit_ta_buhoblik/vnutrishniy_audit
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25229/upravl_kontr_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/25229/upravl_kontr_15.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/624a6d7d9a739851810eef1d42fb84ce.pdf
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
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3. Бюджетна бухгалтерія –https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/ 

4. Оплата праці – https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/ 
5. Місцеве самоврядування – https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/ 

6. Держслужбовець – https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/ 

7. Радник старости – https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/ 

8. https://www.buh24.com.ua/category/%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B3%D0
% B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83/oblik-u-byudzhetnih-ustanovah/  

9. http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/analytics/84  

10. https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/february/issue-8/1/article-34500.html  
11. https://www.budgetnyk.com.ua/article/rubric/1 

 

6.11.4. Наукові фахові видання 

1.Наукові горизонти – http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 

2.Вісник ЖДТУ: Економіка, управління та адміністрування – 

http://ven.ztu.edu.ua/ 

3.Міжнародний збірник наукових праць: Проблеми теорії та методології 

бухгалтерського обліку, контролю і аналізу – http://pbo.ztu.edu.ua/ 

 

 

6.12. Інформаційні ресурси 
1. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 

2. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

3. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ 
4. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 

5. Аудиторська палата України – https://www.apu.com.ua/ 

6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 
https://www.nssmc.gov.ua/ 

7. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua 

8. M.E.Doc – https://medoc.ua/uk 
9. СОТА: Звітність і документообіг: https://sota-buh.com.ua/ 

10. 1С:ЗВІТ – https://www.orbis.com.ua 

11. Оператор електронного документообігу –http://www.zvitoperator.com.ua/ 

12. Арт-Звіт Pro – https://art-zvit.com.ua/ 
13. іFin – https://www.ifin.ua/ 

14. Програма Соната – https://sonatazvit.com.ua 

15. Приват24 для бізнесу – https://otp24.privatbank.ua/ 
16. REPORT – https://report.ligazakon.net/ 

17. FREDO Звіт, FREDO ДокМен –  http://account.kiev.ua 

18. MASTER – https://masterbuh.com 
19. Медіа сервіс – https://medias.com.ua 

20. CONTO – https://conto.com.ua 

 

 

https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/
https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ds/
https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/
https://i.factor.ua/ukr/journals/rs/
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/analytics/84
https://i.factor.ua/ukr/journals/bb/2018/february/issue-8/1/article-34500.html
http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
http://ven.ztu.edu.ua/
http://pbo.ztu.edu.ua/
https://www.mof.gov.ua/uk
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
https://www.apu.com.ua/
https://www.nssmc.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://medoc.ua/uk
https://sota-buh.com.ua/
https://www.orbis.com.ua/e-statements/zvit/?gclid=EAIaIQobChMI0srst--U5wIVyo4YCh13eQDuEAAYASAAEgJt0PD_BwE
http://www.zvitoperator.com.ua/
https://art-zvit.com.ua/
https://www.ifin.ua/
https://sonatazvit.com.ua/
https://otp24.privatbank.ua/
https://report.ligazakon.net/
http://account.kiev.ua/
https://masterbuh.com/
https://medias.com.ua/
https://conto.com.ua/
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6.13. Питання при формуванні тестів, завдань та інших контрольних форм  для 

оцінювання знань студентів за окремими темами навчальних модулів та 
одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового 

модульного контролю 

 

Система завдань для оцінювання знань студентів за окремими темами 
навчальних модулів та одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем 

модулів і підсумкового модульного контролю формується з питань лекційного курсу, 

практичних завдань, самостійної та індивідуальної роботи, дискусій, а також з 
примірної тематики тестів.  

1. Суб’єкти державного сектору і правові засади їх діяльності.  

2. Поняття бюджетних установ як суб’єктів державного сектору.  
3. Поняття суб’єктів державного сектору в системі бухгалтерського обліку.  

4. Бюджетні установи на правах державної і комунальної власності.  

5. Бюджетні установи як розпорядники бюджетних коштів.  

6. Бюджетні установи як державні цільові фонди.  
7. Бюджетні установи державного бюджету.  

8. Бюджетні установи місцевих бюджетів.  

9. Казначейство як бюджетна установа.  
10. Бюджетні установи системи закладів вищої освіти, науки, культури, 

медичних закладів, органів законодавчої та виконавчої влади, міністерств та відомств. 

11. Назвіть специфічні особливості та завдання бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах на сучасному етапі. 

12. Розкрийте будову бюджетної системи України та роль органів 

Держказначейства в організації обліку виконання бюджетів.  

13. Охарактеризуйте етапи розвитку бюджетного обліку. 
14. Розкрийте сутність бюджетної класифікації та її будову. 

15. Назвіть види кошторисів доходів і видатків бюджетних установ та 

охарактеризуйте порядок їх складання, розгляду і затвердження. 
16. Дайте загальну характеристику плану рахунків бюджетних установ. 

17. Охарактеризуйте форми обліку, що використовуються в бюджетних 

установах. 
18. Розкрийте взаємозв’язок основних облікових регістрів меморіально-ордерної 

(журнал-головної) форми обліку. 

19. Назвіть основні типові форми меморіальних ордерів, що використовуються в 

бюджетних установах. 
20. Розкрийте відмінності балансу бюджетних установ від балансу 

господарюючих суб’єктів. 

21. Як ведеться аналітичний облік фактичних та касових видатків? 
22. Дайте визначення поняттю “розпорядник коштів”. 

23. Наведіть склад власних надходжень бюджетних установ. 

24. Дайте характеристику касових і фактичних видатків. 
25. Розкрийте завдання та основні вимоги до організації обліку коштів 

спеціального фонду. 

26. Наведіть приклади власних надходжень для лікарні, будинку школяра, 

музичної школи (властивий лише даній бюджетній установі). 
27. Наведіть приклади касових і фактичних видатків. 

28. Наведіть рахунки, які використовуються для обліку інших власних над- 

ходжень бюджетних установ. 
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29. Перелічіть джерела доходів бюджетних установ. 

30. Назвіть первинні документи, які використовуються для обліку доходів та 
видатків бюджетних установ. 

31. Назвіть рахунки, які використовуються для обліку спеціальних коштів. 

32. Перелічіть меморіальні ордери, в яких відображається рух коштів на 

спеціальних рахунках бюджетної установи. 
33. Розкрийте склад інших власних надходжень бюджетних установ та порядок 

їх відображення в обліку. 

34. Опишіть склад і класифікацію коштів спеціального фонду. 
35. Розкрийте особливості фінансування бюджетних установ через органи 

Держказначейства. 

36. Розкрийте порядок використання власних надходжень бюджетних установ. 
37. Розкрийте суть поняття “фінансування бюджетних установ”. 

38. Охарактеризуйте нормативну базу з обліку доходів бюджетної установи. 

39. Охарактеризуйте нормативну базу з обліку видатків бюджетної установи. 

40. Охарактеризуйте рахунки, що використовуються для обліку фактичних 
видатків. 

41. Які основні нормативні документи врегульовують облік фінансово- 

розрахункових операцій бюджетних установ? 
42. Яким чином класифікуються рахунки бюджетних установ? 

43. Які документи необхідні для відкриття рахунків бюджетної установи? 

44. Які функції Держказначейства України при обслуговуванні фінансово- 
розрахункових операцій бюджетних установ? 

45. Назвіть види платежів у бюджет, які сплачують бюджетні установи, та 

поясніть порядок їх визначення. 

46. Які основні бухгалтерські проводки при обліку грошових коштів на 
рахунках бюджетної установи? 

47. Дайте характеристику зобов’язань та фінансових зобов’язань розпорядників 

коштів, розкрийте порядок їх обліку. 
48. Які основні бухгалтерські проводки при обліку розрахунків з бюджетом та 

різними дебіторами і кредиторами? 

49. Як проводиться інвентаризація стану розрахунків та списуються суми 
простроченої заборгованості? 

50. Які основні книги аналітичного обліку бюджетних установ 

використовуються при обліку фінансово-розрахункових операцій? 

51. Як ведеться аналітичний облік розрахунків з працівниками з оплати праці? 
52. Наведіть перелік виплат, які не входять до складу фонду оплати  праці. 

53. Перелічіть основні завдання обліку праці в бюджетних установах. 

54. Як оплачується робота в святкові і вихідні дні та години нічної роботи в 
бюджетних установах? 

55. Розкрийте структуру заробітної плати професорсько-викладацького складу 

вищих закладів освіти. 
56. Які нарахування робляться на заробітну плату та ставки нарахувань і від- 

рахувань з неї? 

57. Розкрийте порядок обліку використання робочого часу і виробітку. 

58. Наведіть порядок обліку нарахування та виплат сум відпускних. 
59. Опишіть особливості оплати праці працівників закладів охорони здоров’я. 

60. Охарактеризуйте основні форми оплати праці в бюджетних установах. 

61. Розкрийте порядок встановлення розміру заробітної плати в бюджетних 
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установах. 

62. Який порядок оплати годин надурочної роботи? 
63. Опишіть порядок нарахування та відображення в обліку допомоги з тим- 

часової непрацездатності. 

64. Розкрийте порядок призначення стипендій та облік розрахунків за 

стипендіями. 
65. Опишіть порядок прийняття працівників на роботу, укладання трудової 

угоди між працівником та установою. 

66. Розкрийте склад фонду заробітної плати працівників бюджетних установ. 
67. Як ведеться синтетичний та аналітичний облік розрахунків з робітниками і 

службовцями за заробітною платою? 

68. Опишіть порядок відображення в обліку ремонту необоротних активів. 
69. Дайте визначення необоротних активів.  

70. Дайте визначення поняття основних засобів та охарактеризуйте способи їх 

оцінки в бюджетних установах. 

71. Наведіть характеристику субрахунків для обліку основних засобів та на- 
ведіть приклади їх кореспонденції.  

72. Розкрийте порядок документального оформлення та обліку модернізації 

необоротних активів.  
73. Наведіть основні завдання обліку необоротних матеріальних активів. 

74. Який порядок інвентарного обліку необоротних матеріальних активів? 

75. Як класифікуються необоротні активи бюджетних установ? 
76. Розкрийте порядок переоцінки необоротних матеріальних активів.  

77. Наведіть класифікацію основних засобів бюджетних установ. 

78. Назвіть джерела надходження основних засобів у бюджетних установах та  

наведіть приклади відображення в обліку операцій з їх надходження. 
79. Назвіть первинні документи з обліку руху основних засобів та інших 

необоротних активів. 

80. Розкрийте особливості нарахування зносу необоротних активів 
бюджетними установами. 

81. Охарактеризуйте порядок списання основних засобів у бюджетних 

установах та його відображення в обліку. 
82. Розкрийте порядок ліквідації інвентаризаційних різниць за основними 

засобами та їх відображення в обліку. 

83. Розкрийте особливості відображення в обліку витрат на ремонти і 

модернізацію основних засобів. 
84. Які є шляхи вибуття необоротних активів та їх документальне 

оформлення? 

85. Які є шляхи надходження необоротних матеріальних активів до 
бюджетних установ та особливості формування їх первісної вартості? 

86. Розкрийте сутність поняття інвестиційна нерухомість. 

87. Розкрийте сутність поняття операційна нерухомість.  
88. У якому випадку будинки та споруди будуть визнані інвестиційною не- 

рухомістю? 

89. Визначте рахунки обліку на яких може відображатись нерухомість у 

бюджетних установах та наведіть їх кореспонденцію. 
90. Розкрийте можливі причини виведення нерухомості зі складу інвестиційної 

та наведіть бухгалтерські проводки. 

91. Розкрийте можливі причини включення нерухомості до складу інвестиційної 
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нерухомості. 

92. Наведіть складові первісної вартості інвестиційної нерухомості, що 
придбана. 

93. Розкрийте сутність понять зменшення та відновлення корисності активів, та 

як зменшення та відновлення корисності активів відображається в  обліку. 

94. Розкрийте ознаки зменшення та відновлення корисності активів. 
95. Наведіть визначення поняття “нематеріальні активи”. 

96. Розкрийте особливості обліку нематеріальних активів у бюджетних 

установах. 
97. Розкрийте порядок оприбуткування нематеріальних активів. 

98. Назвіть документи первинні документи, які застосовуються при обліку 

нематеріальних активів. 
99. Розкрийте порядок нарахування зносу на нематеріальні активи бюджет- них 

установ. 

100. Обґрунтуйте норми нарахування амортизації на нематеріальні активи. 

101. Дайте характеристику субрахунків передбачених для обліку нематеріальних 
активів. 

102. Розкрийте порядок списання нематеріальних активів у бюджетних 

установах. 
103. Розкрийте умови, за яких можлива безоплатна передача нематеріальних 

активів бюджетної установи. 

104. Наведіть бухгалтерські проводки при продажу нематеріальних активів. 
105. Розкрийте сутність терміну “запаси”. 

106. Наведіть кореспонденцію рахунків з оприбуткування та списання запасів на 

видатки бюджетних установ. 

107. Розкрийте порядок переоцінки запасів бюджетних установ. 
108. Дайте характеристику рахунків з обліку запасів. 

109. Перелічіть первинні документи з обліку надходження та вибуття 

матеріальних запасів у бюджетних установах. 
110. Розкрийте особливості обліку запасів, отриманих у вигляді гуманітарної 

допомоги. 

111. Розкрийте методику аналітичного обліку запасів у бухгалтерії.  
112. Перелічіть первинні документи, якими оформлюється вибуття запасів  у 

виробництво. 

113. Назвіть основні завдання та особливості організації обліку запасів у 

бюджетних установах. 
114. Розкрийте порядок конкурсної закупівлі запасів бюджетними установами. 

115. Розкрийте дозволені методи оцінки запасів при вибутті. 

116. Наведіть особливості обліку бланків суворого обліку. 
117. Які особливості обліку медикаментів і продуктів харчування? 

118. Розкрийте особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 

бюджетних установ. 
119. Розкрийте сутність фінансових інвестицій. 

120. Назвіть мету та перелічіть основні завдання обліку фінансових інвестицій в 

бюджетних установах. 

121. Чи існують вимоги до методу облік фінансових інвестицій, які утримуються 
до їх погашення? 

122. Охарактеризуйте рахунки обліку фінансових інвестицій у бюджетних 

установах. 



40 

 

123. Розкрийте можливі причини зміни вартості фінансових інвестицій 

бюджетної установи. 
124. Наведіть приклади фінансових інвестицій. 

125. Розкрийте засади обліку спільної діяльності без створення юридичної осо- 

би. 

126. Охарактеризуйте нормативно-правову базу з обліку фінансових інвестицій у 
бюджетних установ. 

127. У якій формі звітності відображаються фінансові інвестиції бюджетної 

установи? 
128. Наведіть бухгалтерські проводки з обліку придбання фінансових інвестицій. 

129. Розкрийте порядок обліку зменшення корисності фінансових інвестицій. 

130. Яка інформація має бути розкрита у примітках до фінансової звітності 
стосовно фінансових інвестицій? 

131. Яка інформація має бути розкрита у примітках до фінансової звітності 

стосовно спільної діяльності?  

132. Охарактеризуйте основну нормативну базу обліку витрат в бюджетних 
установах. 

133. Наведіть порядок обліку витрат в регістрах бухгалтерського обліку установи. 

134. Наведіть характеристику рахунків бухгалтерського обліку на яких 
групуються витрати з виконання НДДКР, виробничих (навчальних) майстерень, 

підсобних сільських господарств бюджетних установ. 

135. Розкрийте порядок калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг 
бюджетних установ. 

136. Розкрийте сутність незавершеного виробництва в бюджетних установах та 

порядок його обліку. 

137. Розкрийте порядок планування витрат на виконання НДДКР. 
138. Розкрийте порядок оприбуткування продукції виробничих підрозділів 

установи та відображення її руху на рахунках бухгалтерського обліку. 

139. Розкрийте складові власного капіталу бюджетної установи. 
140. Мета та завдання обліку власного капіталу в бюджетних установах. 

141. Чи існують вимоги до мінімального розміру власного капіталу бюджетних 

установ? 
142. Охарактеризуйте рахунки обліку власного капіталу бюджетних установах. 

143. Розкрийте причини зміни власного капіталу бюджетної установи. 

144. Наведіть приклади господарських операцій за яких розмір власного капіталу 

збільшується.  
145. Наведіть приклади господарських операцій, які призводять до зменшення 

розміру власного капіталу. 

146. Охарактеризуйте нормативно-правову базу з обліку власного капіталу 
бюджетних установ. 

147. У якій формі звітності знаходить своє відображення власний капітал 

бюджетної установи? 
148. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку власного капіталу 

бюджетної установи. 

149. Розкрийте порядок переоцінки активів у бюджетних установах та її вплив на 

розмір власного капіталу. 
150. Наведіть основні бухгалтерські проводки з обліку результатів виконання 

кошторису за загальним фондом. 

151. Розкрийте порядок обліку результатів виконання кошторису за спеціальним 
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фондом. 

152. Охарактеризуйте рахунки обліку результатів виконання кошторису. 
153. Розкрийте нормативну базу з обліку результатів виконання кошторису. 

154. У яких формах звітності відображаються результати виконання кошторису 

бюджетної установи? 

155. Як впливає на результат виконання кошторису списана в кінці року 
кредиторська заборгованість, щодо якої минув строк позовної давності? 

156. Опишіть нормативну базу, яка регулює проведення інвентаризації.  

157. Розкрийте значення, задачі, об’єкти та терміни проведення інвентаризації. 
158. Яким повинен бути склад інвентаризаційної комісії та її відповідальність? 

159. Опишіть загальні вимоги до складання інвентаризаційних описів. 

160. Як урегульовують інвентаризаційні різниці?  
161. Розкрийте порядок проведення інвентаризації основних засобів та 

нематеріальних активів. 

162. Охарактеризуйте порядок проведення інвентаризації запасів у бюджет- них 

установах. 
163. Розкрийте порядок проведення інвентаризації грошових коштів та 

розрахунків. 

164. Які особливості оподаткування бюджетних установ податком на прибуток? 
165. З якою метою ведеться Реєстр неприбуткових організацій та установ? 

166. Як розрахувати суму екологічного податку, який справляється за викиди 

стаціонарними джерелами забруднення? 
167. Розкрийте порядок нарахування екологічного податку за скиди у водні 

об’єкти. 

168. Опишіть порядок розрахунку екологічного податку за розміщення відходів.  

169. Як розраховують екологічний податок за утворення та зберігання 
радіоактивних відходів? 

170. Розкрийте порядок розрахунку бюджетними установами земельного по- 

датку та відображення його нарахування у системі рахунків бухгалтерського обліку.  
171. Назвіть основні нормативні документи, які є основою для складання 

фінансової звітності бюджетних установ. 

172. Назвіть основні нормативні документи, які є основою для складання 
податкової звітності бюджетних установ. 

173. Розкрийте сутність бюджетної звітності та її склад. 

174. Перелічіть форми фінансової звітності, що складають та подають бюджет- ні 

установи. 
175. Розкрийте зміст та призначення управлінської звітності бюджетних установ. 

У чому полягає її відмінність від адміністративної? 

176. Яку статистичну звітність складають та подають бюджетні установи? 
177. Перелічіть форми податкової звітності бюджетних установ та строки її 

подання. 

178. У яких випадках бюджетні установи можуть бути платниками податку на 
додану вартість? 

179. У яких випадках бюджетні установи подають Податковий розрахунок 

земельного податку? 

180. Які форми звітності бюджетні установи подають до фондів соціального 
страхування? 

181. Розкрийте зміст та призначення адміністративної (оперативної) звітності 

бюджетних організацій. 
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182. Здійснення спостереження за показниками фінансово-економічної діяльності 

суб'єктів господарювання, що використають бюджетні кошти.  
183. Виявлення відхилень фактичних показників від передбачених планами та 

цілями фінансування.  

184. Визначення причин цих відхилень, факторів, що роблять найбільш значний 

вплив на їхнє формування, винних у нецільовому використанні бюджетних коштів.  
185. Оцінка ефективності використання бюджетних коштів суб'єктами 

господарювання.  

186. Розробка пропозицій щодо відповідного регулювання окремих напрямків 
використання бюджетних коштів суб'єктами господарювання для забезпечення 

дотримання принципу їх цільового та ефективного використання. 

187. Поняття бюджетних програм.  
188. Результативні показники бюджетної програми.  

189. Критерії відповідності показників бюджетних програм.  

190. Показники затрат бюджетних програм.  

191. Показники продукту бюджетних програм.  
192. Показники ефективності бюджетних програм.  

193. Показники якості бюджетних програм.  

194. Вимоги до результативних показників бюджетних програм.  
195. Здійснення оцінки ефективності бюджетних програм.  

196. Формування висновків до виконання бюджетних програм. 

 
Додатково при оцінюванні знань студентів перевіряється їх рівень володіння 

положеннями Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку в державному секторі. 
 

Фрагмент тестових завдань відкритого і закритого типу у письмовій і усній 

формі з навчальної дисципліни «Облік і звітність у державному секторі», що 
використовується в поточному і підсумковому контролі 

 

Основи побудови бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору 
економіки 

1. Назвіть правильне визначення терміна «бюджетні призначення». 

2. Назвіть правильне визначення терміна «бюджетні асигнування». 

3. Включення бюджетних установ до реєстру неприбуткових установ ведеться: 
4. Головними принципами бюджетного фінансування є: 

5. Головний розпорядник бюджетних коштів має право: 

6. Рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства розпорядникам 
бюджетних коштів для зарахування коштів, що підлягають подальшому розподілу на 

перерахування конкретному розпоряднику бюджетних коштів це: 

7. Платіжні доручення подані до органів Державного казначейства України дійсні 
протягом: 

8. Платіжні доручення подаються до органів Державного казначейства: 

9. Вказати зміст бухгалтерської проводки: 

10. Вказати кореспонденцію рахунків за господарською операцією: 
11. Для відображення обліку _____________ використовується Меморіальний 

ордер № ___ 

12. Форма фінансової звітності __________________ відображає: 
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Облік доходів і витрат бюджетних установ 

1. Касові видатки за кодом економічної категорії «Заробітна плата» це: 
2. Фактичні видатки за кодом економічної категорії «Заробітна плата» це: 

3. З поточного рахунку для обліку спеціальних коштів погашена заборгованість 

органом соціального страхування: 

4. Оплачено зі спеціального реєстраційного рахунка за комунальні послуги: 
5. Назвіть види рахунків, які можуть відкриватися бюджетним установам в 

органах Державного казначейства: 

6. Назвіть джерела покриття видатків бюджетних установ: 
7. Кошторис бюджетних установ має дві складові: 

8. Єдиний кошторис доходів і видатків складається бюджетними установами на: 

9. Кошторис і штатний розпис затверджуються: 
 

Облік фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ 

1. Дайте правильне визначення терміна «ліміт каси». 

2. Курсова різниця за операціями з іноземною валютою — це: 
3. Яка форма розрахунків є домінуючою в бюджетних установах: 

4. Зазначте векселі, які застосовуються в бюджетних установах.  

5. Назвіть умови, за яких можуть бути видані аванси під звіт.  
6. Назвіть витрати на відрядження, які відшкодовуються підзвітній особі без 

подання підтверджувальних документів. 

7. Документ, що засвідчує надходження грошей до каси та їх витрачання за 
цільовим призначенням: 

8. Під час отримання прибуткових касових ордерів касир зобов’язаний перевірити: 

9. Документ, який являє собою відривний листок касової книги з доданими до 

нього прибутковими і видатковими касовими документами це: 
10. Термін дії чекової книжки на отримання готівки в банку: 

 

Облік основних засобів бюджетних установ 
1. Які активи належать до основних засобів: 

2. Куди відносяться витрати на ремонт основних засобів: 

3. Первісна вартість необоротних активів – це: 
4. Назвіть правильний спосіб нарахування зносу основних засобів: 

5. Назвіть правильну формулу нарахування зносу основних засобів за рік: 

6. Назвіть у поданому переліку  необоротні активи, на які знос нараховується: 

7. Для забезпечення попредметного  обліку необоротним активам присвоюється: 
8. У системі накопичувальних реєстрів надходження необоротних активів 

відображається в меморіальних ордерах: 

9. Термін проведення інвентаризації будівель споруд та інших нерухомих об’єктів: 
10. Знос необоротних активів поділяється на: 

 

Облік запасів бюджетних установ 
1. Назвіть реєстр, призначений для взаємоперевірки складського й 

бухгалтерського обліку в разі застосування оперативно-бухгалтерського (сальдового) 

методу обліку матеріалів: 

2. Назвіть первинний документ, який є бланком суворої звітності з обліку 
матеріалів: 

3. В процесі  виробництва виробничі запаси... 

4. До МШП відносяться предмети: 
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5. На малоцінні та швидкозношувані предмети у бюджетних установах: 

6. У поточному обліку матеріали обліковуються: 
7. Надійшли та оприбутковано матеріали в порядку гуманітарної допомоги:   

8. Для забезпечення попредметного обліку запасів їхнім об’єктам присвоюється: 

9. Предметно-кількісному обліку підлягають: 

 
Облік зобов’язань, облік розрахунків із заробітної плати та страхування  

1. Назвіть складові, які не входять до фонду заробітної плати. 

2. Основна заробітна плата — це... 
3. Додаткова заробітна плата—це... 

4. Назвіть показники, які необхідно використати для визначення середньоденної 

заробітної плати для нарахування відпускних. 
5. Які з платних послуг бюджетних установ звільнені у законодавчому порядку від 

оподаткування ПДВ: 

6. Термін відрядження в межах України не може перевищувати: 

7. Вагома частина зобов’язань бюджетних установ, у тому числі поточних і 
довгострокових, які найчастіше виникають через невиконання установами своїх 

обов’язків, це: 

8. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з дебіторами ведеться в 
меморіальному ордері: 

9. Розрахунки з постачальниками і підрядниками за виконані роботи та надані 

послуги проводяться на підставі документів постачальників, а саме: 
10. Перелік платних послуг, які можуть додатково надаватися неприбутковими 

організаціями, що створені органами державної влади України чи органами місцевого 

самоврядування і утримуються за рахунок бюджету встановлює: 

11. Дайте обліково-економічну характеристику рахунка № 65 «Розрахунки з 
оплати праці». 

 

Звітність бюджетних установ  
1. Метою складання фінансової звітності є: 

2. Фінансова звітність повинна містити дані про: 

3. Основними принципами на яких ґрунтується фінансова звітність є: 
4. Основною формою фінансової звітності є: 

5. Фінансова звітність містить інформації про: 

6. До річної фінансової звітності підприємств не належить: 

7. Баланс та інші форми звітності підписуються: 
8. Звіт про рух необоротних активів це: 

9. Повноваження розпоряднику бюджетних коштів на взяття зобов’язань та 

витрачання бюджетних коштів на конкретну мету в процесі виконання бюджету, яке 
надано відповідно до бюджетного призначення це: 

10. Доходи бюджетних установ і організацій, які вони отримують від надання 

платних послуг, виконання робіт чи іншої діяльності, що здійснюється на підставі 
відповідних нормативно правових актів, і використовуються за цільовим 

призначенням згідно з кошторисом доходів та видатків це: 
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План рахунків бухгалтерського обліку  

в державному секторі 

Розділ 1. Балансові рахунки 

Клас 1. Нефінансові активи 

10 Основні засоби 

11 Інші необоротні матеріальні активи 

12 Нематеріальні активи 

13 Капітальні інвестиції 

14 Знос (амортизація) необоротних активів 

15 Виробничі запаси 

16 Виробництво 

17 Біологічні активи 

18 Інші нефінансові активи 

Клас 2. Фінансові активи 

20 Довгострокова дебіторська заборгованість 

21 Поточна дебіторська заборгованість 

22 Готівкові кошти та їх еквіваленти 

23 Грошові кошти на рахунках 

24 Єдиний казначейський рахунок 

25 Довгострокові фінансові інвестиції та інші фінансові активи 

26 Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи 

27 Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками 

28 Розрахунки за надходженнями до бюджету 

29 Витрати майбутніх періодів  

Клас 3. Кошти бюджетів та розпорядників бюджетних коштів 

31 Надходження бюджету 

32 Кошти бюджету 

33 Кошти бюджету, які підлягають розподілу  

34 Рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, інші рахунки для 
здійснення витрат 

35 Інші рахунки розпорядників бюджетних коштів та рахунки інших клієнтів  

36 Рахунки за нез’ясованими сумами та інші транзитні рахунки 

37 Рахунки органів Казначейства 

38 Рахунки, відкриті в системі електронного адміністрування податків 

Клас 4. Розрахунки 

41 Розрахунки за фінансовими операціями 

42 Інші розрахунки 

43 Розрахунки за коштами, які підлягають розподілу  

44 Позиція щодо іноземної валюти та балансуючі рахунки 

45 Накопичувальні рахунки для обліку надходжень до бюджетів, які підлягають 

розподілу 
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46 Технічні рахунки 

Клас 5. Капітал та фінансовий результат 

51 Внесений капітал 

52 Капітал у підприємствах 

53 Капітал у дооцінках 

54 Цільове фінансування 

55 Фінансовий результат 

56 Резервний капітал 

Клас 6. Зобов’язання 

60 Довгострокові зобов’язання 

61 Поточна заборгованість за кредитами та позиками 

62 Розрахунки за товари, роботи, послуги 

63 Розрахунки за податками і зборами 

64 Інші поточні зобов’язання 

65 Розрахунки з оплати праці 

66 Зобов’язання за внутрішніми розрахунками 

67 Забезпечення майбутніх витрат і платежів 

68 Зобов’язання за надходженнями до бюджету  

69 Доходи майбутніх періодів 

Клас 7. Доходи 

70 Доходи за бюджетними асигнуваннями 

71 Доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) 

72 Доходи від продажу активів 

73 Фінансові доходи 

74 Інші доходи за обмінними операціями  

75 Доходи за необмінними операціями 

76 Умовні доходи  

Клас 8. Витрати 

80 Витрати на виконання бюджетних програм 

81 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) 

82 Витрати з продажу активів 

83 Фінансові витрати 

84 Інші витрати за обмінними операціями 

85 Витрати за необмінними операціями 

86 Умовні витрати 

Розділ 2. Позабалансові рахунки 

Клас 9. Позабалансові та управлінські рахунки бюджетів та державних цільових 

фондів 

90 Пропозиції та відкриті асигнування 

91 Асигнування 
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92 Показники розпису 

93 Бюджетні зобов’язання розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, 

розрахункові документи, не оплачені 

94 Нараховані відсотки, плата за надання державних гарантій і кредитів (позик), 

залучених державою, та штрафні санкції 

95 Зобов’язання і вимоги за кредитуванням, всіма видами гарантій та цінними 

паперами 

96 Емітовані цінні папери 

97 Рахунки для обліку коштів та розрахунків, отриманих 

98 Рахунки для обліку коштів, переданих 

99 Контррахунки до рахунків позабалансового обліку 

Клас 0. Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних 
цільових фондів 

 01 Орендовані основні засоби та нематеріальні активи 

 02 Активи на відповідальному зберіганні 

 03 Бюджетні зобов'язання 

 04 Непередбачені активи 

 05 Непередбачені зобов’язання, гарантії та забезпечення надані 

 06 Гарантії та забезпечення отримані 

 07 Списані активи 

 08 Бланки документів суворої звітності 

 09 Передані (видані) активи відповідно до законодавства 

 

  
 


