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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Необхідність вивчення курсу «Облік в державному секторі економіки» обумовлено передусім 

кардинальними змінами в управлінні державними фінансами, що визначено  Стратегією 

реформування системи управління державними фінансами на 2017–2020 роки затвердженою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 08 лютого 2017 р. № 142. Також відповідно 

розроблено Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2018–

2025 роки та  заходи щодо модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 

2018–2025 роки, що є продовженням розпочатого реформування державних фінансів та обліку 

зокрема. В рамках проведення реформи  було затверджено та введено в облікову практику новий 

План рахунків бухгалтерського обліку, Національні положення стандарти бухгалтерського обліку в 

державному секторі та низку інших нормативних документів, що регулюють питання обліку та 

діяльності бухгалтерських служб установ державного сектору.  

Окрім цього, специфіка обліку в державному секторі полягає в тому, що облік виконання 

державного і місцевих бюджетів ведуть органи Державної казначейської служби України, а 

бухгалтерський облік виконання кошторисів бюджетних установ – розпорядники бюджетних коштів. 

Специфічним також є порядок ведення бухгалтерського обліку у  Державних цільових фондах, які 

ведуть бухгалтерський облік про виконання кошторисів та бюджетів фондів. Зазначене вимагає 

навичок та умінь у студентів щодо формування інформаційної бази  управління державними та 

публічними фінансами через застосування інструментарію бухгалтерського обліку. 
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СТРУКТУРА КУРСУ 

 

Годин

и 

(лек. / 

сем.) 

Тема Результати навчання Завдання 

Модуль 1.  Облік доходів, витрат, фінансових активів та розрахунків 
2 / - 1. Поняття, суть та 

функції держаного 

сектору економіки  

Розуміти специфіку діяльності суб’єктів 

державного сектору, у тому числі в частині 

отримання та використання бюджетних 

коштів.  

Тести, питання  

2 / 1 2. Методичні основи 

обліку в державному 

секторі економіки 

Ідентифікувати методичні прийоми 

бухгалтерського обліку на різних етапах 

облікового циклу та засовувати їх при 

веденні бухгалтерського обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу та 

господарських операцій розпорядників 

бюджетних коштів (бюджетних установ), 

державних цільових фондів та органів 

Державної Казначейської служби. 

Тести, питання 

4/2 3. Облік доходів і 

витрат в державному 

секторі економіки 

Володіти нормативно-правовою базою та 

системою регламентів обліку доходів та 

витрат суб’єктів державного сектору.  

Розуміти сутність бюджетування, ознак 

класифікації та принципів планування 

доходів і витрат установ державного сектору 

та формування кошторисних показників.   

Кейси, 

задачі, тести   

4/2 4. Облік фінансових 

активів та зобов’язань 

суб’єктів державного 

сектору  

Вміти відображати фінансові активи в 

бухгалтерському обліку, групувати та 

узагальнювати проведені операції в 

облікових регістрах; вміти формувати та 

реєструвати фінансові бюджетні 

зобов’язання розпорядників бюджетних 

коштів. 

Задачі, кейси  

2/2 5.Облік розрахунків з 

плати праці, грошового 

забезпечення та 

стипендій  

Вміти проводити розрахунки щодо 

нарахування заробітної плати, стипендій, 

відпускних та виплат за лікарняними 

листами, а також відображати їх в облікових 

регістрах.  

Задачі, кейси  

Модуль 2. Облік нефінансових активів, виробничої діяльності установ державного сектору та 

фінансових результатів 

4/2 6.Облік нефінансових 

активів 

Вміти відображати операції з нефінансовими 

активами у бухгалтерському обліку та 

облікових регістрах.   

Задачі, кейси 

2/1 7.Облік виробничої 

діяльності установ 

Розуміти специфіку господарської діяльності 

суб’єктів державного сектору, у тому числі 

Тести, питання 
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державного сектору 

економіки 

отримання та використання коштів від 

виробничої діяльності та оцінювати її вплив 

на організацію бухгалтерського обліку. 

2/1 8. Облік капіталу та 

фінансових результатів  

Вміти визначати фінансовий результат 

виконання кошторису із розрахунком його 

дефіциту або профіциту.  

Задачі  

2/1 9. Інвентаризація в 

установах державного 

сектору 

Вміти організовувати інвентаризацію та 

відображати результати інвентаризації в 

системі обліку 

Задачі, тести  

4/1 10.Фінансова та 

бюджетна звітність  

суб’єктів державного 

сектору  

Здійснювати узагальнення даних поточного 

бухгалтерського обліку та складати 

фінансову і бюджетну звітність 

Задача  
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Політика оцінювання 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

деканату.   

● Політика щодо академічної доброчесності. Списування під час контрольних заходів 

заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів).  

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

За об’єктивних причин (наприклад, карантин, воєнний стан, хвороба, закордонне стажування) 

навчання може відбуватись в он-лайн форматі за погодженням із керівником курсу з 

використанням платформ Zoom і Moodle. 
 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

 

Види оцінювання  % від 

оцінки 

Модуль 1 (теми 1-5) Письмова 

робота (тести, задачі) 

 

Усне опитування під час заняття (5 тем по 3 бали=15 

балів). 

Письмова робота=85 балів 

30 

Модуль 2 (теми 6-9)  

Ректорська контрольна робота 

(тести, задачі) 

1.Усне опитування під час заняття (5 тем по 2 балів=10 

балів). 

2.Тестові завдання (30 тестів по 2 бали за тест – макс. 60 

балів). 

3. Завдання 1 макс. 30 балів) 

30 

Індивідуальна письмова робота 

та усне опитування на 

практичних заняттях   / Залік  

(теми 1-9) – тести, завдання 

1.Написання та захист КПІЗ=80 балів. 

2.Виконання завдань під час тренінгу =20 балів 

40 

https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja
https://doi.org/10.14807/ijmp.v13i3.1900
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Шкала оцінювання студентів: 

 

ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю 

повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом 

 


