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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ»  

Найменування 

показників  

Галузь знань, 

спеціальність, ступінь 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів – 

денна – 4  

Заочна – 3  

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 
нормативна 

Модулів – 3 

Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4 5 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання – 

Семестр 

Загальна кількість 

годин –  

денна – 120  

Заочна – 90 

7 10 

Тижневих годин  

для денної форми  

навчання 

 аудиторних – 3,5 

 самостійної роботи – 5 

Ступінь   

 бакалавр 

Лекції 

24 год. 6 год. 

Практичні (семінарські) 

24 год. 8 год. 

Лабораторні 

–  год. –  год. 

Самостійна робота 

72 год. 76 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

28 - год.  71 - год. 

Курсовий проект 

(робота) 

–  год. –  год. 

Вид контролю: 
іспит іспит  

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,67 

для заочної форми навчання – 0,18 
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2. ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ 

 

Реформування економічної системи України в цілому і бухгалтерського 

обліку зокрема спонукає сучасного бухгалтера здобувати нові знання та 

вдосконалювати вміння оперативно реагувати в нетрадиційних ситуаціях. З 

огляду на це дедалі підвищується роль засобів і методів раціональної організації 

бухгалтерського обліку. 

Бухгалтерський облік, як і кожна система знань, постійно розвивається. 

Розглядаючи зазначену систему як процес, що характеризується різними 

аспектами — технологічним, структурним і організаційним, доходимо висновку 

про необхідність загальної його організації. Це означає, що має бути визначено та 

впроваджено комплекс методів і засобів, спрямованих на раціональне 

функціонування та розвиток процесу бухгалтерського обліку. Оскільки стосовно 

відповідного об’єкта впливу та вивчення організація виконує забезпечувальну 

функцію, із розвитком самого об’єкта змінюються методи, завдання, напрямки та 

принципи його організації. Справді, як наслідок змін, що відбуваються в системі 

бухгалтерського обліку України, маємо організаційні новації: значний перелік 

облікових номенклатур, спрощений документообіг, електронні носії інформації 

тощо. 

Курс «Облік в бюджетних установах» є невід’ємною складовою циклу 

дисциплін, що завершують підготовку студентів зі спеціальності «Облік і аудит» 

кваліфікаційного рівня бакалавр. 

Мета викладання дисципліни полягає в тому, щоб навчити студентів вміло 

застосовувати теоретичні знання в практичній роботі, кваліфіковано забезпечити 

засвоєння техніки та  методики  організації  обліку  згідно  зі специфікою 

діяльності різних за профілем бюджетних установ.  

Внаслідок вивчення дисципліни студент повинен: 

знати нормативну базу обліку бюджетних установ за відповідними 

напрямками; методику складання облікових номенклатур, графіків документо-

обігу та руху реєстрів обліку і звітних форм, методику розробки організаційних 

регламентів; а також методів, форм і засобів організації роботи виконавців 

облікових функцій в бюджетних установах і організаціях; 

вміти  правильно виписувати, укладати та оформляти документи; 

відкривати рахунки бухгалтерського обліку; укладати бухгалтерські проводки; 

перевіряти правильність та узгодженість даних бухгалтерського обліку та 

звітності в бюджетних установах і організаціях. 
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3. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи і принципи організації  

обліку та укладання звітності в бюджетних установах 
 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

(Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами, його 

функції та завдання. Статус бюджетних установ як юридичних осіб. 

Особливості фінансово-господарської діяльності бюджетних установ: 

функціонування   на   правах   державної   чи   комунальної   форми власності; 

приналежність до неприбуткових організацій; нематеріальний характер 

надаваних послуг; залежність    фінансового    стану    від    своєчасності та 

повноти надходження асигнувань. Господарські засоби і джерела їх утворення як 

об'єкти бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах, його функції: управлінська, інформаційна і контрольна. 

Бухгалтерський баланс бюджетних установ. Розділи балансу: необоротні 

активи, оборотні активи, витрати, власний капітал, зобов'язання, доходи. 

Характеристика статей активу і пасиву. Значення балансу. План рахунків 

бухгалтерського обліку та його взаємозв'язок з балансом. Побудова плану 

рахунків. Економічна характеристика класів рахунків. Класифікація рахунків. 

Форми бухгалтерського обліку). 

 

Тема 2. Облік доходів і видатків (Система розпорядників коштів і 

завдання обліку їхніх доходів і видатків. Бюджетні установи в особі керівників 

як розпорядники бюджетних коштів. Розпорядники коштів І, П і Ш рівня, їх 

права і обов'язки. Завдання бухгалтерського обліку доходів і видатків. 

Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального фонду 

(плата за послуги, інші джерела власних надходжень, доходи за іншими 

надходженнями). Класифікація видатків за різними ознаками. Видатки 

загального фонду і видатки спеціального фонду. Касові і фактичні видатки. 

Бюджетна класифікація видатків: функціональна, відомча, програмно -

цільова, економічна. Поточні і капітальні видатки. Коди економічної 

класифікації видатків. Видатки за захищеними статтями бюджету. Планування 

видатків. Кошторис доходів і видатків як основний фінансовий документ. 

Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису. Лімітна довідка, 

план асигнувань. Облік доходів загального фонду). 

 

Тема 3. Звітність бюджетних установ (Бухгалтерська звітність. 

Принципи бухгалтерської звітності. Класифікація бухгалтерської звітності. 

Організація складання звітності. Організація подання звітності. Бухгалтерський 

баланс як основний фінансовий звіт бюджетної установи. Інші форми 

звітності бюджетної установи та порядок їх формування). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Облік розрахункових операцій 
 

Тема 4. Облік фінансово-розрахункових операцій (Принципи та форми 
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грошових розрахунків. Готівкова та безготівкова форми розрахунків. Розрахунки 

платіжними дорученнями, акредитивами, чеками, платіжними вимогами. Облік 

касових операцій. Касова дисципліна. Первинні документи з обліку касових 

операцій. Порядок ведення касової книги. Обліково-економічна характеристика 

рахунку № 30. Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення 

меморіального ордера №1. Інвентаризація каси. Облік операцій на казначейському 

(поточному рахунку). Обліково-економічна характеристика рахунків № 31, 32. 

Основні бухгалтерські проведення. Облік операцій з іноземною валютою. 

Монетарні і немонетарні статті. Порядок відкриття рахунків в іноземній 

валюті. Обліково-економічна характеристика субрахунку № 318. Курсові 

різниці за операціями з іноземною валютою та порядок їх обліку. Облік інших 

коштів. Облік грошових документів. Обліково-економічна  

характеристика рахунку № 33. Основні бухгалтерські проведення   з обліку 

інших коштів. Аналітичний облік інших коштів). 

 

Тема 5. Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами (Облік розрахунків з 

підзвітними особами. Порядок видачі авансів в підзвіт. Службові відрядження в 

межах України та за кордон. Видатки за службовими відрядженнями, порядок 

їх відшкодування. Звіти про витрачання коштів на відрядження та порядок їх 

представлення. Обліково-економічна характеристика субрахунку № 362. 

Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального 

ордера № 8. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Облік 

розрахунків з відшкодування завданих збитків. Облік списання простроченої 

дебіторської та кредиторської заборгованості. Обліково-економічна 

характеристика рахунків № 36, 64, 675. Облік розрахунків з постачальникам, 

підрядчиками, в порядку планових платежів, з бюджетом, зі страхування, 

внутрівідомчі розрахунки тощо. Побудова і порядок ведення меморіальних 

ордерів № 4, 6, 7. Основні бухгалтерські проведення). 

 

Тема 6. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення, 

страхування та стипендій (Праця й заробітна плата в бюджетних установах та 

завдання їх обліку. Праця як цілеспрямована діяльність працівників бюджетних 

установ. Оперативний облік персоналу. Штатний розпис. Поділ персоналу 

бюджетних установ. Штатний і нештатний склад персоналу. Облік 

використання робочого часу. Табельний облік. Контроль виходу на роботу та 

уходу з роботи. Нормування робочого часу. Форми та системи оплати праці. 

Почасова і відрядна форми. Штатно-окладна і погодинна системи оплати праці. 

Основна і додаткова заробітна плата. Фонд заробітної плати. Контроль за 

використанням фонду заробітної плати. Нарахування заробітної плати в разі 

почасової оплати праці. Особливості в різних галузях. Нарахування заробітної 

плати в разі відрядної оплати праці. Доплати й надбавки до заробітної плати. 

Нарахування на підставі середньої заробітної плати. Утримання із заробітної 

плати працівників. Порядок оформлення розрахунків із працівниками та виплата 

заробітної плати. Платіжні та розрахунково-платіжні відомості. Депонування 

заробітної плати. Виплата заробітної плати через банкомати. Синтетичний і 
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аналітичний облік заробітної плати й пов'язаних з нею розрахунків. Обліково-

економічна характеристика рахунку № 66. Основні бухгалтерські проведення. 

Побудова і порядок ведення меморіального ордера №5. Облік розрахунків зі 

страхування. Бюджетні установи як страхувальники. Обліково-економічна 

характеристика рахунку № 65. Основні бухгалтерські проведення. Облік 

розрахунків зі стипендіатами. Порядок нарахування стипендій. Контроль за 

витрачанням стипендіального фонду. Обліково-економічна характеристика 

субрахунку № 662. Основні бухгалтерські проведення з обліку стипендій). 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Облік активів та власного капіталу 
 

Тема 7. Облік необоротних активів (Склад, класифікація, оцінка й завдання 

обліку необоротних активів. Класифікація необоротних активів (основні 

засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, 

незавершене капітальне будівництво). Оцінка необоротних активів. Види 

оцінки: первісна, відновлювальна, залишкова. Індексація необоротних активів. 

Облік надходження і наявності необоротних активів. Інвентарний облік. Первинні 

документи з надходження необоротних активів. Обліково-економічна 

характеристика рахунків № 10, 11, 12, 14. Основні бухгалтерські проведення з 

обліку необоротних активів. Облік зносу та ремонтів необоротних активів. 

Економічна сутність зносу. Норми зносу та порядок його нарахування. Обліково-

економічна характеристика рахунку № 13. Основні бухгалтерські проведення з 

обліку зносу. Капітальний і поточні ремонти). 

 

Тема 8. Облік запасів продуктів харчування, МШП (Склад, класифікація, 

оцінка й завдання обліку запасів. Оцінка в поточному обліку. Види оцінки: 

первісна, справедлива та відновлювальна вартість. Переоцінка запасів. 

Документація та оперативний облік надходження запасів. Документація та 

оперативний облік відпуску й витрачання запасів. Облік запасів на складах та 

його зв'язок з обліком в бухгалтерії. Методи сортового обліку запасів. 

Синтетичний облік запасів. Обліково-економічна характеристика рахунків № 20, 

21, 23, 24, 25. Основні бухгалтерські проведення з обліку руху запасів. Побудова і 

порядок ведення меморіального ордера №13. Облік продуктів харчування. 

Первинні документи з обліку продуктів харчування. Меню-вимога. Обліково-

економічна характеристика субрахунку № 232. Облік лікувальних засобів в 

аптеках установи. Облік лікувальних засобів в відділеннях установи. Облік 

лікувальних засобів у бухгалтерії установи. Предметно-кількісний облік 

медикаментів. Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів). 

 

Тема 9. Облік власного капіталу (Власний капітал бюджетних установ і 

завдання його обліку. Облік фонду в необоротних активах. Облік фонду в 

малоцінних та швидкозношуваних предметах. Основні бухгалтерські 

проведення. Облік результатів виконання кошторису за загальним і спеціальним 

фондами. Основні бухгалтерські проведення з обліку результатів виконання 

кошторису.) 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових 

модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усьо- 

го  

у тому числі усьо

го  

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п ла

б 

інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

Теоретичні основи і принципи організації обліку та укладання звітності 

в бюджетних установах 

Тема 1. Основи 

побудови 

бухгалтерського обліку 

в бюджетних установах 

10 2 2 – 2 6 6,5 0,5 1 – 4 5 

Тема 2. Облік доходів і 

видатків 
12 2 2 – 3 8 6 1 1 – 7 4 

Тема 3. Звітність 

бюджет них установ 
12 2 2 – 3 8 7,5 0,5 1 – 5 6 

Всього за змістовим 

модулем 1 
34 6 6 – 8 22 20 2 3 – 11 15 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Облік розрахункових операцій 

Тема  4.  Облік 

фінансово-

розрахункових 

операцій 

17 4 4 – 4 9 12 1 1 – 10 10 

Тема  5.  Облік 

розрахунків з 

дебіторами і кредитора-

ми 

17 4 4 – 3 9 15,5 0,5 1 – 10 14 

Тема  6. Облік 

розрахунків з оплати 

праці, грошового 

забезпечення, 

страхування та 

стипендій 

16 4 4 – 3 8 17,5 0,5 1 – 10 16 

Всього за змістовим 

модулем 2 
50 12 12 – 10 26 45 2 3 – 30 40 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Облік активів та власного капіталу  

Тема 7. Облік 

необоротних активів 
12 2 2 – 4 8 8 1 1 – 10 6 

Тема  8.  Облік запасів 

продуктів харчування, 

МШП 

12 2 2 – 4 8 6 0,5 0,5 – 12 5 
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Тема  9.  Облік власного 

капіталу 
12 2 2 – 2 8 11 0,5 0,5 – 8 10 

Всього за змістовим 

 модулем  3 
36 6 6 – 10 24 25 2 2 – 30 21 

УСЬОГО ГОДИН 120 24 24 – 28 72 90 6 8 – 71 76 

                                                                   

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

форма навчання 

денна  заочна  

1 Усне та тестове опитування за темою:  

„Централізація обліку. Меморіально-ордерна форма 

обліку” 

 

2 1 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою: „Облік доходів загального і спеціального 

фондів” 

 

4 1 

3 Усне та тестове опитування за темою: „Облік 

видатків загального і спеціального фондів” 

 

2 
1 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою: „Формування звітності бюджетної установи” 

 

2 
1 

5 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою: „Облік касових операцій та коштів на рахунку 

в банку” 

 

4 0,5 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою: „Облік розрахунків з оплати праці” 

 

2 0,5 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою: „Облік розрахунків з дебіторами і 

кредиторами” 

 

4 1 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою: „Облік основних засобів та нематеріальних 

активів” 

 

2 1 

9 Усне та тестове опитування і розв’язання задач за 

темою: „ Облік запасів” 

 

2 1 

ВСЬОГО 24 8 

 

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

форма навчання 

денна  заочна  

1 Опрацювання лекційного матеріалу  24 3 
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2 Підготовка до лабораторних  занять 38 1 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
4 1 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
28 71 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 72 76 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

1. Підготуватися до практичного заняття № 1: 

 Вивчити тему «Централізація обліку. Меморіально-ордерна форма обліку», 

щоб розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Сформулюйте визначення бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

– Охарактеризуйте облікову політику бюджетних установ. 

–  Назвіть основні задачі бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

–  Що включається в поняття «план рахунків бухгалтерського обліку»? 

– Розкрийте зміст нового Плану рахунків бюджетних установ. 

– Охарактеризуйте поняття «уніфікація планів рахунків». 

– Назвіть джерела формування доходів бюджетних установ. 

– Охарактеризуйте забалансові рахунки. 

– Охарактеризуйте поняття «форми бухгалтерського обліку» і сфери їх 

застосування в бюджетних установах. 

– Розкрийте взаємозв’язок основних регістрів меморіально-ордерної форми 

(Журнал-Головна). 

– Коротко охарактеризуйте журнально-ордерну форму, яка застосовується в 

бюджетних установах. 

– Розкрийте зміст державного регулювання бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах. 

–  Охарактеризуйте технічне забезпечення бухгалтерського обліку. 

– Назвіть переваги централізації бухгалтерського обліку в бюджетних 

установах. 

– Розкрийте зміст і структуру балансу бюджетних установ. 

 

2. Підготуватися до практичного заняття № 2: 

 Вивчити тему «Облік доходів загального і спеціального фондів», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Вкажіть правильне визначення терміну «бюджетне фінансування» 

– Вкажіть принципи бюджетного фінансування 

– Вкажіть правильне визначення поняття «розпорядник коштів» 

– Надайте правильні визначення форм і способів фінансування 

юджетних установ 

– Яким є субрахунок № 681 «Внутрішні розрахунки за загальним 

фондом» щодо балансу є 
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3. Підготуватися до практичного заняття № 3: 
 

Вивчити тему «Облік видатків загального і спеціального фондів», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Визначення касових і фактичних видатків 

– Види касових і фактичних видатків за кодом економічної категорії 

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ» 

– Рахунок № 80 «Видатки загального фонду» щодо балансу є 

 

4. Підготуватися до практичного заняття № 4: 
 

 Вивчити тему «Формування звітності бюджетної установи», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Організація складання звітності 

– Організація подання звітності 

– Бухгалтерський баланс як основний фінансовий звіт бюджетної 

установи Інші форми звітності бюджетної установи та порядок їх формування 

 

5. Підготуватися до практичного заняття № 5: 
 

Вивчити тему „Облік доходів та витрат”, щоб розв’язати задачі за темою та 

відповісти на такі запитання: 

–В чому полягає відмінність валових витрат від витрат виробництва? 

–Особливості організації обліку виробничих витрат. 

–Охарактеризуйте рахунок 23 «Виробництво». 

–Які витрати включають до складу виробничої собівартості продукції? 

–Які методи обліку витрат та калькуляції собівартості продукції за-

стосовують в бюджетних установах? 

 

6. Підготуватися до практичного заняття № 6: 
 

Вивчити тему «Облік розрахунків з оплати праці», щоб розв’язати задачі за 

темою та відповісти на такі запитання: 

– Економічна сутність заробітної плати в бюджетних установах та завдання 

обліку. 

– Класифікація працівників. 

– Облік чисельності працівників та використання робочого часу. 

– Форми оплати праці в бюджетних установах. 

– Синтетичний і аналітичний облік  

  

7.  Підготуватися до практичного заняття № 7: 
 

Вивчити тему «Облік розрахунків з дебіторами і кредиторами», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація?  

– Визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторами? 
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– Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з різними дебіторами?  

– Порядок списання дебіторської заборгованості?  

– Строк позивної давності якої минув. 

 

8.  Підготуватися до практичного заняття № 8: 
 

Вивчити тему «Облік основних засобів та нематеріальних активів», щоб 

розв’язати задачі за темою та відповісти на такі запитання: 

– Характеристика, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних 

установ.  

– Завдання обліку основних засобів бюджетних установ. 

– Облік наявності та надходження основних засобів. 

– Облік зносу та ремонту основних засобів. 

– Облік вибуття основних засобів. 

– Облік інших необоротних матеріальних активів. 

– Облік нематеріальних активів.  

 
9.  Підготуватися до практичного заняття № 9: 

 

Вивчити тему «Облік запасів», щоб розв’язати задачі за темою та відповісти 

на такі запитання: 

– Поняття, класифікація та оцінка запасів бюджетних установ. 

– Документальне оформлення операцій з надходження та вибуття запасів. 

– Облік запасів за місцем їх знаходження і зберігання (складський облік) та 

його зв’язок з обліком у бухгалтерії.  

– Облік виробничих запасів.  

– Особливості обліку матеріалів та продуктів харчування в бюджетних 

установах.  

– Особливості синтетичного та аналітичного обліку надходження і руху 

малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП) в бюджетних установах.  

– Відображення інформації про стан і рух запасів в облікових регістрах і 

звітності бюджетних установ. 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

                                                                 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з 

тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів 

денної форми навчання з окремих тем дисципліни. 

                                    

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також підсумкового тестування з окремих тем 
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дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом заліку 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування за такими 

запитаннями: 

Контроль залишкових знань студентів здійснюється за допомогою тестового 

опитування з дисциплін «Фінансовий облік» та «Бухгалтерський облік». 

                                                                        

10. СХЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ СТУДЕНТІВ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком, то 

позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується заліком, наведено в таблиці 10.  
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Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

7-й семестр (10-й) 

Змістовий модуль 1–   Теоретичні основи і принципи організації обліку та 

укладання звітності в бюджетних установах 

Робота на лекціях  4 8  3   12 24 1 4 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
− − −  − − − − − 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
4 8 3 12 24 1 4 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
2 /9 

4 

/10 
 1 2 4 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
 1/ 

9 

2/ 

14  
 4  4 8  1  9 14 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 60   35    50 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

25/

20 

 30/ 

38 
–  25  30 –   20     38 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
5/5 

10/ 

10 
− 5 10 −   5    10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 0/2 − 0 0 − 0     2 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2 –   Облік розрахункових операцій 

Робота на лекціях 2 4 6 12 24 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
- - − − − − − − 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
2 4 6 12 24 2 4 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

2/ 

6 

4/  

8 
1 2 4 3 18 24 

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  
1/4 2/8 4 4 8 4 16 32 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 60  40    68 

  Модульний контроль у 

поточному семестрі  

30/

20 

 34/ 

32 
–  30  34 –   20     32 
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Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання заліку: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

зараховано 

88-100 А 

81-87 В 

74-80 С 

68 – 73 D 

60 – 67 E 

не зараховано 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до вивчення курсу "Облік в бюджетних 

установах" та індивідуальні завдання  [Текст]:для студентів заоч. форми навчання, 

ПДО спец. 071/Укладачі: Л.В. Іванченкова, К.В. Стасюкова. – О.:ОНАХТ, 2017. – 

25 с. 

2. Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу  "Облік 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
– –  – –  – – 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 6  0 6  –   – 

Оцінка за змістовий модуль 2    60 100  60 100 

Змістовий модуль 3 –   Облік активів та власного капіталу 

Робота на лекціях  4 8  3   12 24 1 4 8 

Виконання лабораторних   

робіт 
− − −  − − − − − 

Робота на практичних / семі-

нарських заняттях 
4 8 3 12 24 1 4 8 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

2 

/9 

4 

/10 
 1 2 4 2   18 20  

Підготовка до лабораторних / 

практичних занять  

 1/ 

9 

2/ 

14  
 4  4 8  1  9 14 

*Виконання  індивідуальних 

завдань  
– – – – – – – – 

 Проміжна сума    30 60   35    50 

Модульний контроль у 

поточному семестрі  

30/

25 

 40/ 

50 
–  30  40 –   25     50 

 Контроль результатів дистан- 

ційного модулю 
  −   −      

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
  −   −       

Оцінка за змістовий модуль 3    60 100  60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 
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в бюджетних установах" [Текст]:для студентів спец. 071 усіх форм навчання, / 

Укладачі: Л.В. Іванченкова, К.В. Стасюкова. – О.:ОНАХТ, 2017. – 13 с. 

3. Конспект лекцій з курсу "Облік в бюджетних установах" для 

студентів спеціальності спец. 071 усіх форм навчання, / Укладачі: Л.В. 

Іванченкова, К.В. Стасюкова. – О.:ОНАХТ, 2017. – 80 с. 

 
 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (в редакції від 

05.10.2017.) [Електронний ресурс]   - Верховна рада України. − Закон від  

16.07.1999р. № 996-ХIV. − Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua 

2. Про Державний бюджет України (в редакції від 07.12.2017.) 
[Електронний ресурс]   - Верховна рада України. − Закон від  07.12.2017р. № 

224619. − Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua  

3. Україна. Закон. Про закупівлю товарів, робіт, послуг за державні кошти 

від 22.02.2000 // Там само. — № 20. 

4. Про затвердження Положення про порядок складання, розгляду, 

затвердження основних вимог відносно кошторису доходів і видатків бюджетних 

установ: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2000 № 17 // Зб. 

урядових нормативних актів України. — 2000. — № 13. 

5. Типове положення з планування, обліку, калькулювання собівартості 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт: Затв. постановою 

Кабінету Міністрів України від 20.07.96 № 830 // ЗПУ. — 1996. — № 15. 

6. Інструкція з обліку основних засобів та інших необоротних активів 

бюджетних установ: Затв. наказом Державного казначейства України 17.07.2000 

№ 64. 

7. Пояснення до використання економічної класифікації видатків бюджету 

(додаток № 4 до наказу Мінфіну України від 3.12.97 № 265) // Бухгалтерський 

облік і аудит. — 1998. — № 8. 

8. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних 

установ та Порядку рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ: Наказ 

Головного управління Державного казначейства України від 10.12.99 № 114 // 

Галицькі контракти. — 2000. — № 4. 

9. Про затвердження типових форм з обліку і списання основних засобів, що 

належать установам і організаціям, котрі утримуються за рахунок державного чи 

місцевих бюджетів, та Інструкції по їх складанню: Наказ Головного управління 

Державного казначейства України, Державного комітету статистики України від 

02.12.97 № 125/70 // Все про бухгалтерський облік. — 1998. — № 43. 

10. Про затвердження Типової інструкції про порядок списання основних 

засобів бюджетних установ: Наказ Головного управління Державного 

казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 № 126/137 // 

Галицькі контракти. — 1998. — № 35. 

11. Про порядок дооцінки матеріальних запасів, малоцінних і 
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швидкозношуваних предметів: Наказ Головного управління Державного 

казначейства України, Міністерства економіки України від 02.12.97 № 127/138 // 

Там само. 

12. Свірко С. В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень в бюджетних 

організаціях. — К.: КНЕУ, 2000. — 185 с. 

13. Джога Р. Т., Свірко С. В., Сінельник Л. М. Бухгалтерський облік у бюджетних 

установах: Підручник / За заг. ред. проф. Р. Т. Джоги.—К.: КНЕУ, 2003. — 483 с. 

14. Матвеева    В.     Бюджетньїе     организации:  бюджетний учет     й 

налогообложение. — Харьков.: Фактор 2002. — 666 с.  
15. Ткаченко І. Т. Звітність бюджетних установ: Навч. посібник. 2-ге вид., 

допов. і переробл. — К.: КНЕУ, 2005. — 548 с. 
 

Допоміжна 

1. Умови задач, зміст прикладів та опис ситуацій для практичних занять. 

2. План рахунків та баланси бюджетних установ. 

3. Тести для контролю знань студентів. 

 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, 

ауд. А-301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

1) http:// www.rada.gov.ua  

2) http://  www.dtkt.com.ua. 

3) http:// www.liga.com.ua. 

4) http://www.glavbukh.ua 

5) http://www.vobu.com.ua 

6) http://buhgalter911.com/ 
 

 

http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.com.ua/
http://www.glavbukh.ua/
http://www.vobu.com.ua/

	–  Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація?
	–  Визнання та характеристика розрахунків з різними дебіторами?
	–  Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з різними дебіторами?
	–  Порядок списання дебіторської заборгованості?
	–  Строк позивної давності якої минув.
	При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних заняттях використовуються завдання для розв’язання задач, перелік запитань з тем для усного опитування, тести для підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання з окремих те...

