
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В БЮДЖЕТНИХ 

УСТАНОВАХ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВВП 2.1.3.5 

2.2. Назва. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Карпенко Н. Г., Романченко Ю. О. 

2.9. Заплановані 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. 

ПР05. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової 

інформації. 

ПР06. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської 

та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

ПР07. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 

ПР08. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття управлінських рішень. 

ПР09. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані 

для формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських 

рішень. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

Організація бухгалтерського обліку доходів та видатків бюджетних установ. 

Організація бухгалтерського обліку необоротних активів бюджетних 

установ. Організація бухгалтерського обліку запасів бюджетних установ. 

Організація бухгалтерського обліку грошових коштів бюджетних установ. 

Організація бухгалтерського обліку безготівкових розрахунків бюджетних 

установ. Організація інвентаризаційної роботи в бюджетних установах, 

порядок відображення результатів інвентаризації у обліку. Терміни 

зберігання бухгалтерських документів в бюджетних установах.  



2.11. Рекомендована література. 

1. Порядок застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в 

державному секторі: Наказ Міністерства фінансів України № 1219 від 

29 груд. 2015 р. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua. (дата 

звернення 12.09.2019). 

2. Звітність бюджетних установ: навч. посіб. Карпенко Н. Г., Дорогань-

Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. Полтава : ТОВ НВП 

«Укрпромторгсервіс», 2018. 262 с. 

3. Облік у бюджетних установах : навч. посібник. Ватуля І. Д., Ватуля 

М. І., Левченко З. М. та ін. К. : Центр учбової літератури, 2009. 368 с. 

4. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ 

Міністерства фінансів України № 879 від 2 верес. 2014 р. Верховна Рада 

України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua. (дата звернення 12.09.2019). 

5. Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному 

секторі. Верховна Рада України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua (дата 

звернення 12.09.2019). 

2.12. Методи контролю: 

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

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та 

домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – екзамен. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


