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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  

щодо організації обліку в бюджетних установах і його методології, практичних 

навичок з відображення операцій в обліку та складання звітності. 

   2. Завдання: ознайомлення з порядком організації бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах; дослідження структури балансу та плану рахунків у 

бюджетних установах; дослідження методики обліку доходів та видатків, а також 

фінансово-розрахункових операцій; ознайомлення з порядком обліку розрахунків із 

заробітної плати, страхування і стипендій; дослідження обліку необоротних активів 

та запасів; дослідження обліку власного капіталу; ознайомлення з порядком 

складання та подання звітності бюджетними установами. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

знання теоретичних аспектів бухгалтерського обліку в бюджетних установах; 

  знання законодавчих актів і нормативних документів, які регламентують 

порядок ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах і складання 

звітності; 

  знання класифікації бухгалтерських рахунків; 

  знання сутності та призначення облікової реєстрації; 

  знання методики обліку господарських операцій бюджетної установи 

  розуміння порядку документообігу в бюджетній установі; 

  розуміння порядку складання і подання фінансової звітності бюджетної 

установи. 

застосування знань і розумінь: 

уміння оцінювати сутність господарських операцій, економічних показників 

діяльності бюджетної установи; 

      уміння  складати кореспонденцію рахунків та відображати на них господарські 

операції; 

      уміння здійснювати облік господарських операцій бюджетної установи; 

        уміння складати первинні бухгалтерські документи; 

уміння складати фінансову звітність бюджетної установи; 

здатність застосовувати теоретичні знання з обліку в бюджетних установах у 

практичній діяльності; 

здатність використовувати знання Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі при розв'язанні практичних задач. 



4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Облік доходів, видатків та зобов’язань в бюджетних 

установах 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

Тема 2. Зміст балансу та плану рахунків у бюджетних установах 

Тема 3. Облік доходів і видатків 

Тема 4. Облік грошових та розрахункових операцій 

Тема 5. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій 

Змістовий модуль 2. Облік активів і власного капіталу у бюджетних 

установах 

Тема 6. Облік  необоротних активів 

Тема 7. Облік запасів 

Тема 8. Облік виробництва 

Тема 9. Облік власного капіталу 

Тема 10. Звітність бюджетних установ 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. 
 

 

 

  


