
Облік у бюджетних установах 
 

Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної  дисципліни: вивчення теоретичних засад обліку в 

бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних 
стадіях та за різними напрямами обліку. 

Основні завдання навчальної дисципліни: навчити студента розуміти порядок 
відображення господарських операцій за Планом рахунків бюджетних установ та 
організацій, складання фінансової звітності у відповідності з діючими НП(С)БОДС, 
організувати бухгалтерський облік господарських операцій таким чином, щоб він 
забезпечував користувача достовірною, повною і правдивою інформацією про діяльність 
установи; виховати у студента такі якості облікового працівника, які б забезпечили 
виконання тих завдань, що стоять перед ними; навчити майбутнього фахівця розуміти всю 
систему бюджетного обліку, готувати бухгалтерські дані, що необхідні для управління 
фінансово-господарською діяльністю установи; розвинення комплексу аналітичних, 
прогностичних, інноваційних і організаційно-комунікативних здібностей, необхідних 
майбутньому фахівцю з обліку у бюджетних установах. 

Компетентності: 
Загальні: 
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК03. Здатність працювати в команді.  
ЗК04. Здатність працювати автономно. 
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.  
ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
Фахові (спеціальні): 
СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування.  

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 та податкового законодавства в практичній 
діяльності суб’єктів господарювання. 

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.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності підприємств.  

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. 

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах 
Тема 2. Облік доходів бюджетних установ 
Тема 3. Облік видатків бюджетних установ 
Тема 4. Облік необоротних активів установ 
Тема 5. Облік запасів бюджетних установ 



Тема 6. Облік розрахунків та зобов’язань бюджетних установ 
Тема 7. Облік розрахунків з оплати праці бюджетних установ 
Тема 8. Облік виробничих витрат, власного капіталу та фінансових результатів 
Трудомісткість: 
Загальна кількість годин 120 год 
Кількість кредитів 4 
Форма семестрового контролю екзамен 


