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Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 
Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Попередні умови для вивчення 
навчальної дисципліни 

Базові знання з обліку і оподаткування  
За відповідним рівнем, дисципліни, що передують вивченню Облік 
у бюджетних установах: Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, 
Облікова політика підприємства. 

 
Опис дисципліни 
Навчальна дисципліна «Облік у бюджетних установах» дозволяє оволодіти знаннями щодо 

певних особливостей, пов’язаних з посиленням функції контролю за використанням бюджетних та 
позабюджетних коштів. Тому отримання студентами-обліковцями відповідних знань є актуальним 
завданням навчального процесу. Облік у бюджетних установах виконує свої конкретні задачі, має 
специфічні об’єкти, ведеться за окремим планом рахунків на балансі, який відрізняється від балансу 
комерційних підприємств, що впливає на методику організації бухгалтерського обліку, забезпечує 
своєчасне, повне і достовірне відображення всіх операцій з виконання кошторисів і визначення 
результатів їх виконання по загальному та спеціальному фондах, а також узагальнення облікової 
інформації у звітності. 

 
Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни: «Облік у бюджетних установах» - вивчення 

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

Основні завдання навчальної дисципліни: 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 так, 
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: фахові: Програмні результати навчання: 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу.  
Здатність працювати в команді.  
Здатність працювати автономно. 
Знання та розуміння предметної 
області та розуміння професійної 
діяльності.  
Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні.  

Використовувати математичний 
інструментарій для дослідження 
соціально-економічних процесів, 
розв’язання прикладних завдань в 
сфері обліку, аналізу, контролю, 
аудиту, оподаткування.  
Здатність до відображення інформації 
про господарські операції суб’єктів 
господарювання в фінансовому та 

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. 
Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 
контролю, аудиту, оподаткування та розуміти 
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 управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнення у 
звітності та інтерпретації для 
задоволення інформаційних потреб 
осіб, що приймають рішення. 
Застосовувати знання права та 
податкового законодавства в 
практичній діяльності суб’єктів 
господарювання. 

їх роль і місце в господарській діяльності.  
Володіти методичним інструментарієм обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 
господарської діяльності підприємств.  
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 бухгалтерского обліку в бюджетних установах 
Тема 2. Облік бюджетного фінансування та доходів 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 
 
Структура курсу 

Години 
(лек/практ/сам) Тема Результати навчання Вид завдань Оцінювання, 

балів 

 

Тема 1. Основи 
побудови 

бухгалтерского 
обліку в 

бюджетних 
установах 

Розуміти особливості практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств 
різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання та видів 
економічної діяльності.  

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

2 
5 
 

3 
 

2/4/10 

Тема 2. Облік 
бюджетного 

фінансування та 
доходів установ 

Знати механізми функціонування 
бюджетної і податкової систем України та 
враховувати їх особливості з метою 
організації обліку, вибору системи 
оподаткування та формування звітності на 
підприємствах.  

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

2 
5 
 

3 
 

2/4/10 
Тема 3. Облік 

видатків 
бюджетних 

установ 

Розуміти особливості практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств 
різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання та видів 
економічної діяльності.  

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

Контрольна робота 

2 
5 
 

3 
 

5 

2/4/10 
Тема 4. Облік 
необоротних 

активів установ 

Знати механізми функціонування 
бюджетної і податкової систем України та 
враховувати їх особливості з метою 
організації обліку, вибору системи 
оподаткування та формування звітності на 
підприємствах.  

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

2 
5 
 

3 
 

2/4/10 
Тема 5. Облік 

запасів бюджетних 
установ 

Розуміти особливості практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств 
різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання та видів 
економічної діяльності.  

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

Контрольна робота 

2 
5 
 

3 
 

5 

2/4/10 
Тема 6. Облік 
розрахунків та 

зобов’язань 
бюджетних 

Знати механізми функціонування 
бюджетної і податкової систем України та 
враховувати їх особливості з метою 
організації обліку, вибору системи 

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

2 
5 
 

3 



  

установ оподаткування та формування звітності на 
підприємствах.  

виконання  завд. 
сам.роботи 

 

2/4/10 
Тема 7. Облік 
розрахунків з 
оплати праці 
бюджетних 

установ 

Розуміти особливості практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності підприємств 
різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання та видів 
економічної діяльності.  

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

Контрольна робота 

2 
5 
 

3 
 

5 

-/2/10 

Тема 8. Облік 
виробничих 

витрат, власного 
капіталу та 
фінансових 
результатів 

Знати механізми функціонування 
бюджетної і податкової систем України та 
враховувати їх особливості з метою 
організації обліку, вибору системи 
оподаткування та формування звітності на 
підприємствах.  

Опитування 
Практичне заняття: 

виконання практ. завд. 
Самостійна робота: 

виконання  завд. 
сам.роботи 

Контрольна робота 

2 
5 
 

3 
 

5 

 
1. Академічна доброчесність: 
Здобувач вищої освіти повинен дотримуватись Кодексу академічної доброчесності та Кодексу 

про етику викладача та здобувача вищої освіти Полтавського державного аграрного університету. 
Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: самостійне виконання 
навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з 
особливими освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і 
можливостей); посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 
відомостей; дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; надання вірогідної 
інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) діяльності, використані методики 
досліджень і джерела інформації. 

 
2. Дедлайни та перескладання: 
Практичні завдання, завдання зі самостійної роботи, які здаються з порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-30%). Перескладання поточного та підсумкового 
контролю відбуваються за наявності поважних причин з дозволу деканату. 

 
3. Система оцінювання:  
 

Критерії успішного опанування 
 програмних результатів навчання 

Програмні результати навчання 

Відсоток у 
підсумков
ій оцінці з 
навчально

ї 
дисциплін

и, % 

Максима
льна 

кількість 
балів 

Мінімальн
ий 

пороговий 
рівень 
оцінок, 
балів 

ПР06. Розуміти особливості 
практики здійснення обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування діяльності 
підприємств різних форм 
власності, організаційно-
правових форм господарювання 
та видів економічної діяльності.  

50 50 30 

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.  

50 50 30 

Разом 100 100 60  

Шкала оцінювання:  
національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ЄКТС 

Оцінка за 
національно
ю шкалою 

90 – 100 А відмінно   
82 – 89 В 
74 – 81 С добре  

64 – 73 D 
60 – 63 Е задовільно  

35 – 59 FX 
1 – 34 F незадовільно 

 

 

https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/kodeks-akademichnoyi-dobrochesnosti.pdf
https://www.pdaa.edu.ua/sites/default/files/node/4518/etychnyy-kodeks.pdf
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