
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.2.2.5 

2.2. Назва. Комп’ютерний облік у бюджетних установах. 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Романченко Ю. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на 

різних рівнях економічних систем. 

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.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності. 

ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік 

доходів. Облік видатків і витрат. Облік фінансово-розрахункових операцій. 

Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій. Облік 

необоротних активів. Облік запасів. Облік капіталу та фінансових результатів. 

Інвентаризація в системі бюджетних установ. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Дідик А., Лемішовський В. Бюджетні установи : облік, оподаткування 

та звітність : навч. посібник. Львів: Видавництво «Апріорі», 2017. 1168 с. 

2. Мельник Т. Г. Облік та аудит діяльності бюджетних установ: навч. 

посібник. К.: Кондор, 2009. 412 с. 

3. Шара Є. Ю., Андрієнко О. М., Жидєєва Л. І. Бухгалтерський облік у 

бюджетних установах і організаціях: навч. посібник. К.: ЦУЛ, 2011. 404 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних (курсова 

робота) та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


