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Лекції 16 год 
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Форма підсумкового контролю залік 

Мова викладання державна 
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Інформація про освітню компоненту 

Анотація 

освітньої 

програми  

Мета вивчення навчальної дисципліни: набуття студентами теоретичних 

знань і практичних навичок з організації бухгалтерського обліку в установах і 

організаціях державного, комунального сектору та органів державного і місцевого 

самоврядування. 

Основні завдання вивчення навчальної дисципліни: формування знань і 

вмінь з організації бухгалтерського обліку та управління обліковим процесом, 

спрямованим на забезпечення контролю за майном установи, виконання нею 

зобов’язань, використання матеріальних, трудових та інших ресурсів відповідно 

до законодавства, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських 

рішень. 

Посилання 

на 

розміщення 

освітньої 

компонент

и на 

навчальній 

платформі 

Moodle  

 

https://moodle.pdaa.edu.ua/course/view.php?id=6380 

Компетен-

тності  

Загальні 

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) 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків. 

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

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. 

ПР04. Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і координувати 

діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб менеджменту суб’єктів 

господарювання. 

ПР06. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

Методи 

навчання  

МН 1 (словесні методи: лекція) 

МН 3 (практичні методи: конспектування, підготовка реферату) 

МНСР 1 (методи самостійної роботи вдома) 

МНСР 2 (робота під керівництвом викладача) 

МНІ 1 (бінарні методи: словесно-інформаційний, наочно-ілюстративний) 

МНІ 4 (комп’ютерні і мультимедійні методи: використання мультимедійних 

презентацій). 

Рекомендо

вані 

джерела 

інформації 

Основні: 

1. Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку: навч. посібник. 

Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 102 с. URL: 

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D

http://ppublishing.org/upload/iblock/ac7/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2.pdf


0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-2.pdf. 

2. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах: навч. 

посібник. К.: Центр учбової літератури, 2014. 267 с. URL: 

https://posibniki.com.ua/catalog-organizaciya-buhgalterskogo-obliku-v-budzhetnih-

ustanovah. 

3. Свірко С. В. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах: навч. посібник. К.: КНЕУ, 2004. 480 с. URL: 

https://fingal.com.ua/content/view/201/45/ 

Допоміжні: 

1. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності в державному секторі на період до 2025 року 447-2018-р. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/447-2018-%D1%80#Text 

Інформаційні ресурси: 

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 р. № 996-ІV / Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 26.08.2021). 

2. Методичні рекомендації щодо складання розпорядчого документа про 

облікову політику державного підприємства та акціонерного товариства Наказ 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 червня 2016 р. № 

217 / Міністерство Фінансів України. URL: https://zakon.rada.gov.ua 

/rada/show/v0217740-16 (дата звернення: 26.08.2021). 

3. Наказ Мінфіну «Про затвердження типових форм меморіальних 

ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх 

складання»  № 755. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17#Text 

4. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затвердженого постановою НБУ № 148. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17#Text 

5. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку №88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#Text 

6. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене 

наказом Мінфіну. № 879. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1465-14#Text 

7. Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів 

внутрішнього аудиту №1001 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1001-2011-

%D0%BF#Text 

8. Типове положення про бухгалтерську службу бюджетної установи №59 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/59-2011-%D0%BF#Text 

Правила 

академічної 

доброчес-

ності  

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі курсових 

робіт, кодекс честі здобувачів вищої освіти) наведені на сторінці університету – 

https://www.pdau.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist 
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Структура курсу 

Тема Вид завдань 

Години 

(лек/практ/сам) 

денна форма 

навчання 

Тема 1. Основи організації 

бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах. 

1) опитування;  

2) виконання вправ на 

практичних заняттях; 

3) виконання завдань самостійної 

роботи 

4/4/20 

Тема 2. Первинна організація 

бухгалтерського обліку 

бюджетних установ. 

1) опитування;  

2) виконання вправ на 

практичних заняттях; 

3) виконання завдань самостійної 

роботи 

4/4/20 

Тема 3. Організація технології 

облікового процесу бюджетної 

установи. 

1) опитування;  

2) виконання вправ на 

практичних заняттях; 

3) виконання завдань самостійної 

роботи 

4) контрольна робота 

4/8/20 

Тема 4. Обліковий підрозділ 

бюджетної установи та 

організація його роботи.   

1) опитування;  

2) виконання вправ на 

практичних заняттях; 

3) виконання завдань самостійної 

роботи 

4/8/20 

 

Схема нарахування балів  

Назва теми 

Форми контролю результатів навчання 

здобувачів вищої освіти 
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Тема 1. Основи організації бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах. 
3 9 9  21 

Тема 2. Первинна організація бухгалтерського 

обліку бюджетних установ. 
3 9 9  21 

Тема 3. Організація технології облікового 

процесу бюджетної установи. 
3 9 9 16 37 

Тема 4. Обліковий підрозділ бюджетної 

установи та організація його роботи.   
3 9 9  21 

Разом  12 36 36 16 100 

 
 


