
Звітність бюджетних установ  

 

Заплановані результати навчання:  

Мета вивчення навчальної дисципліни: Метою вивчення навчальної 

дисципліни «Звітність бюджетних установ» є надання здобувачам вищої 

освіти знань про обсяг і форми звітності бюджетних установ, про 

інформаційне забезпечення і методику її складання, узгодження окремих 

показників звітності, відображених у різних звітних формах та використання 

звітності для управління і прийняття рішень. 

Основні завдання навчальної дисципліни:  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Звітність бюджетних 

установ» є засвоєння теоретичних та практичних основ щодо змісту і 

структури звітності бюджетних установ згідно Національних Положень 

(Стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, вивчення 

порядку підготовки бухгалтерської інформації для відображення її у формах 

бухгалтерської звітності, опанування методики заповнення форм фінансової, 

спеціалізованої та статистичної звітності. 

Компетентності:*  
Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні (фахові):  

СК02.Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з  вимогами менеджменту 

підприємства 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність зв міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень 

СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у 

сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору 

Програмні результати навчання:  

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської 

та іншої звітності суб’єктів  господарювання. 

ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

 

 



Програма навчальної дисципліни:  

Тема 1. Загальні вимоги до звітності бюджетних установ.   

Тема 2. Баланс бюджетної установи ф. № 1-дс.  

Тема 3. Звіт про фінансові результати бюджетної установи ф. № 2-дс.  

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів бюджетної установи ф. № 3-дс 

Тема 5. Звіт про власний капітал бюджетної установи ф. № 4-дс.  

Тема 6. Примітки до річного фінансового звіту бюджетної установи ф. 

№ 5-дс.  

Тема 7. Звітність бюджетних установ щодо надходження і використання 

коштів загального та спеціального фонду.  

Тема 8. Звітність бюджетних установ про заборгованість за 

бюджетними коштами та окремими програмами.  

Трудомісткість: 

 Загальна кількість годин 120 год  

Кількість кредитів 4  

Форма семестрового контролю залік 


