




СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСИЦПЛІНИ 

«Облік і звітність  в державному секторі економіки» 

1. Опис  дисципліни «Облік і звітність в державному секторі економіки» 
Дисципліна –  

«Облік і звітність  в державному 

секторі економіки» 

Галузь знань, спеціальність,      

ступінь вищої освіти   

Характеристика навчальної 

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS – 5  Галузь знань  

07 Управління та 

адміністрування 

вибіркова дисципліна  

Мова навчання українська 

Кількість залікових модулів – 3 Спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» 

 

Рік підготовки : 

Денна форма – 3 

Заочна форма – 3 

Семестр  

Денна форма – 6 

Заочна форма – 8,9 

Кількість змістових модулів – 2 Ступінь вищої освіти  - 

бакалавр 

Денна форма 

Лекції – 24 год. 

Практичні заняття – 14год. 

Заочнаа форма 

Лекції –  8 год. 

Практичні заняття – 4 год. 

Загальна кількість годин  

Денна  – 150 

Заочна – 150 

 Самостійна робота  

Денна форма – 105 год. (в т.ч. 

тренінг – 4 год.) 

Заочна форма –  138 год. 

Індивідуальна робота (КПІЗ) –    

 Денна форма –  3 год. 

Тижневих годин –      год., з них 

аудиторних –     3 год. 

 Вид підсумкового контролю – 

залік 

 

2. Мета й завдання вивчення дисципліни «Облік і звітність в державному секторі 

економіки»  

Необхідність вивчення курсу «Облік і звітність в державному секторі економіки» 

обумовлено передусім кардинальними змінами в управлінні державними та публічними 

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. 

Метою вивчення  навчальної дисципліни  є освоєння студентами  організаційних 

засад і методичних прийомів обліку в установах державного сектору економіки, 

формування у них практичних навичок облікового відображення діяльності установ 

державного сектору економіки з використанням сучасних технічних засобів і з 

урахуванням Національних стандартів бухгалтерського обліку  в державному секторі. 



Мета проведення лекцій полягає у викладенні студентам у відповідності з 

програмою та робочим планом основних питань методології обліку і можливість їх 

використання в практичній фаховій діяльності; сформувати у студентів цілісну систему 

теоретичних знань з курсу «Облік і звітність в державному секторі економіки».  

 
2.2. Завдання вивчення дисципліни 

Завдання вивчення дисципліни «Облік і звітність в державному секторі економіки» 

– оволодіння навичками обліку в установах державного сектору економіки; засвоєння 

методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками і 

об’єктами обліку. 

Вивчення та ґрунтовне засвоєння особливостей діяльності в державному секторі 

економіки, ведення форм бухгалтерського обліку, вивчення змісту бюджетної 

класифікації, що покладено в основі ведення бухгалтерського обліку та звітності в 

державному секторі економіки та вміння використати дані обліку для потреб управління. 

В результаті проведення лекцій студенти повинні знати структуру і зміст курсу, 

вміти знаходити зв’язок між темами курсу та іншими економічними дисциплінами, а 

також вміти використовувати отримані знання для рішення практичних занять.  

В результаті проведення практичних занять студенти повинні освоїти засади 

організації та методології бухгалтерського обліку та звітності і закріпити теоретичні 

знання, одержані на лекціях. Також студенти повинні уміти організувати раціональну 

побудову обліку в установах державного сектору економіки, здійснювати реєстрацію 

суб’єктів державного сектору економіки, складати кошторис, формувати наказ про 

облікову політику суб’єктів державного сектору економіки, володіти навиками реєстрації 

бюджетних фінансових зобов’язань, визначати результат виконання кошторису. 

 
 

3. Програма навчальної дисципліни «Облік і звітність в державному секторі 

економіки» 

Концептуальні основи обліку в установах державного сектору економіки 

Змістовий модуль 1 

Облік доходів, витрат, фінансових активів та розрахунків 

Тема 1. Поняття, суть та функції держаного сектору економіки.  

Визначення бюджетної системи України та її принципів.  

Економічний зміст категорії державний сектор економіки.  

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки, їх класифікація і 

характеристика.  

Організаційно-правові засади функціонування державного сектору економіки.  

Порядок створення установ державного сектору економіки, реорганізації та 

ліквідації.  

 

Тема 2. Методичні основи обліку в державному секторі економіки  
Облік в державному секторі економіки і його сутність та загальна характеристика.  

Предмет та об’єкти обліку в державному секторі економіки.  

Форми обліку, перелік і призначення меморіальних ордерів.  

Документація та документування в державному секторі економіки.  

Технологія записів і форми в бухгалтерському обліку в державному секторі 

економіки.  

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі економіки.  

 

Тема 3. Облік доходів і витрат в державному секторі економіки 

Розпорядники бюджетних коштів. 

Кошторис, його зміст та етапи формування. 

Бюджетна класифікація. 



Облік доходів. 

Облік витрат. 

 

Тема 4. Облік фінансових активів та зобов’язань суб’єктів державного сектору 

Види і форми розрахунків. 

Облік грошових коштів. 

Облік розрахунків з дебіторами. 

Облік фінансових інвестицій. 

 

Тема 5. Облік розрахунків з плати праці, грошового забезпечення та стипендій 

Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ. 

Облік нарахування заробітної плати. 

Облік утримань із заробітної плати.  

Облік розрахунків із стипендіатами. 
 

Змістовий модуль 2 

Облік нефінансових активів, результатів виконання бюджету та виробничої 

діяльності бюджетних установ. 

Тема 6. Облік нефінансових активів. 

Визначення та класифікація нефінансових активів. 

Облік нефінансових активів. 

Облік основних засобів. 

Облік зносу та ремонтів. 

Облік вибуття. 

Облік інших необоротних матеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. 

Облік капітальних інвестицій. 

Облік виробничих запасів. Особливості обліку продуктів харчування і 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів.  

 

Тема 7. Облік виробничої діяльності бюджетних установ. 
Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх 

виконання. 

Основи калькулювання готової продукції (робіт). 

Облік витрат на науково-дослідні роботи. 

 

Тема 8. Облік капіталу та результатів виконання бюджету. 

Облік капіталу. 

Облік цільового фінансування. 

Облік фінансових результатів. 

 

Тема 9. Інвентаризація в системі бюджетних установ. 
Місце і роль інвентаризації в системі бюджетних установ. 

Інвентаризація нефінансових активів. 

Інвентаризація фінансових активів та зобов’язань. 

 

Тема 10. Фінансова та бюджетна звітність суб’єктів державного сектору 

 Нормативно-правове забезпечення, склад та класифікація звітності суб’єктів 

державного сектору 

Методика формування фінансової звітності  

Методика формування бюджетної звітності  

 



4. Структура залікового кредиту дисципліни «Облік і звітність  в державному секторі 

економіки»  (денна форма навчання) 

 
 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самос-

тійна 

робота 

Індиві-

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1   

Тема 1. Поняття, суть та функції держаного 

сектору економіки 

2  10  Тестове 

опитування 

Тема 2. Методичні основи обліку в 

державному секторі економіки 

2 1 10  Тестове 

опитування 

Тема 3. Облік доходів і витрат в державному 

секторі економіки 

4 2 10  Тестове 

опитування 

Тема 4. Облік фінансових активів та 

зобов’язань суб’єктів державного сектору  

4 2 10  Тестове 

опитування 

Тема 5. Облік розрахунків з плати праці, 

грошового забезпечення та стипендій 

2 2 10  Перевірка 

модульних 

робіт 

Змістовий модуль 2  

Тема 6. Облік нефінансових активів 4 2 20  Тестове 

опитування 

Тема 7. Облік виробничої діяльності установ 

державного сектору  

2 1 10  Тестове 

опитування 

Тема 8. Облік капіталу та фінансових 

результатів  

2 1 5  Тестове 

опитування 

Тема 9. Інвентаризація в установах 

державного сектору 

2 1 5  Тестове 

опитування 

Тема 10. Фінансова та бюджетна звітність 

суб’єктів державного сектору 

4 2 11  Перевірка 

модульних 

робіт 

Тренінг   4   

Разом 28 14 105 3  

 

 

Структура залікового кредиту дисципліни «Облік і звітність в державному секторі 

економіки» (заочна форма навчання) 
 

Кількість годин 

Лекції Практичні 

заняття 

Самос-

тійна 

робота 

Індиві-

дуальна 

робота  

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1   

Тема 1. Поняття, суть та функції держаного 

сектору економіки 

  10   

Тема 2. Методичні основи обліку в 

державному секторі економіки 

  10   

Тема 3. Облік доходів і витрат в державному 

секторі економіки 

2 2 10   

Тема 4. Облік фінансових активів та 

зобов’язань суб’єктів державного сектру 

2  20   

Тема 5. Облік розрахунків з плати праці, 

грошового забезпечення та стипендій 

2  18   

Змістовий модуль 2  

Тема 6. Облік нефінансових активів  2 20   

Тема 7. Облік виробничої діяльності 

бюджетних установ 

  10   

Тема 8. Облік капіталу та результатів 

виконання бюджету. 

  10   



Тема 9.Інвентаризація в системі бюджетних 

установ. 

  12   

Тема 10. Звітність суб’єктів державного 

сектору 

2  18   

Разом 8 4 138 - - 

 
5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1.   

Тема 1. Поняття, суть та функції держаного сектору економіки.  
Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти поняття та сутність 

державного сектору економіки, суб’єкти господарювання державного сектору економіки, їх види 

та характеристику; особливості нормативного регулювання діяльності та обліку. 

Питання для обговорення: 

Визначення бюджетної системи України та її принципів.  

Економічний зміст категорії державний сектор економіки.  

Суб’єкти господарювання державного сектору економіки, їх класифікація і 

характеристика.  

Організаційно-правові засади функціонування державного сектору економіки.  

Порядок створення установ державного сектору економіки, реорганізації та 

ліквідації.  

Тема 2. Методичні основи обліку в державному секторі економіки  
Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти методичні основи 

обліку в державному секторі економіки 
Питання для обговорення: 

Облік в державному секторі економіки і його сутність та загальна характеристика.  

Предмет та об’єкти обліку в державному секторі економіки.  

Форми обліку, перелік і призначення меморіальних ордерів.  

Документація та документування в державному секторі економіки.  

Технологія записів і форми в бухгалтерському обліку в державному секторі 

економіки.  

План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі економіки.  
 

Практичне заняття 2.  

Тема 3. Облік доходів і витрат в державному секторі економіки 

Мета: Вивчити класифікацію доходів і витрат; розуміти структуру кошторису, знати 

етапи його формування та затвердження. 
Питання для обговорення: 

Розпорядники бюджетних коштів. 

Кошторис, його зміст та етапи формування. 

Бюджетна класифікація. 

Облік доходів. 

Облік витрат. 
 

Практичне заняття 3   

Тема 4. Облік фінансових активів та зобов’язань суб’єктів державного сектору 

Мета: Набуття практичних навиків здійснення касових операцій та методику 

обліку операцій у іноземній валюті в бюджетних установах. 
Питання для обговорення: 

Види і форми розрахунків. 

Облік грошових коштів. 

Облік розрахунків з дебіторами. 

Облік фінансових інвестицій. 
Практичне заняття 4 

Тема 5. Облік розрахунків з оплати праці, грошового забезпечення та 



стипендій 

Мета: Набуття практичних навиків здійснення розрахунків з оплати праці. 
Питання для обговорення: 

Види та форми оплати праці працівників бюджетних установ. 

Облік нарахування заробітної плати. 

Облік утримань із заробітної плати.  

Облік розрахунків із стипендіатами. 

 
Практичне заняття 5   

Тема 6. Облік нефінансових активів. 

Мета: Набуття практичних навиків обліку основних засобів, інших необоротних 

матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів. 
Питання для обговорення: 

Визначення та класифікація нефінансових активів. 

Облік основних засобів. 

Облік зносу та ремонтів. 

Облік вибуття основних засобів. 

Облік інших необоротних матеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. 

Облік капітальних інвестицій. 

Облік виробничих запасів. Особливості обліку продуктів харчування і 

медикаментів та перев’язувальних матеріалів.  
 

Практичне заняття 6 

Тема 7. Облік виробничої діяльності бюджетних установ. 
Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти порядок укладання 

господарських договорів, основи калькулювання. 
Питання для обговорення: 

Порядок укладання господарських договорів і відповідальність сторін за їх 

виконання. 

Основи калькулювання готової продукції (робіт). 

Облік витрат на науково-дослідні роботи. 

Тема 8. Облік капіталу та результатів виконання бюджету. 

Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти порядок обліку 

капіталу, облік цільового фінансування та облік фінансових результатів. 
Питання для обговорення: 

Облік капіталу. 

Облік цільового фінансування. 

Облік фінансових результатів. 

Тема 9.Інвентаризація в системі бюджетних установ. 

              Мета: В результаті вивчення даної теми студенти повинні засвоїти порядок проведення 

інвентаризації нефінансових та фінансових активів. 
Питання для обговорення: 

Місце і роль інвентаризації в системі бюджетних установ. 

Інвентаризація нефінансових активів. 

Інвентаризація фінансових активів та зобов’язань. 

 

Практичне заняття 7 

Тема 10. Фінансова та бюджетна звітність суб’єктів державного сектору 

Мета: Здійснювати узагальнення даних поточного обліку та формувати 

бюджетну та фінансову звітність  

Нормативно-правове забезпечення, склад та класифікація звітності суб’єктів 

державного сектору 



Методика формування фінансової звітності  

Методика формування бюджетної звітності  

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Комплексне практичне індивідуальне завдання з дисципліни «Облік в державному 

секторі економіки» виконується самостійно кожним студентом згідно методичних 

рекомендацій до виконання КПІЗ. КПІЗ охоплює дві основні теми дисципліни «Облік в 

державному секторі економіки». Метою виконання КПІЗ є оволодіння організаційних та 

методологічних основ обліку в державному секторі. КПІЗ оформлюється у відповідності зі 

встановленими вимогами. При виконанні та оформленні КПІЗ студент може 

використовувати комп’ютерну техніку. КПІЗ оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Виконання КПІЗ є одним із обов’язкових складових модулів залікового кредиту з 

дисципліни «Облік і звітність в державному секторі економіки». 
 

7. Самостійна робота  –  101год. (138  год. – заочна форма) 

 

№ п/п Тематика Кількість 

годин 
1. Тема 1. Поняття, суть та функції держаного сектору економіки 10(10) 
2. Тема 2. Методичні основи обліку в державному секторі економіки 10(10) 
3. Тема 3. Облік доходів і витрат в державному секторі економіки 10 (10) 
4. Тема 4. Облік фінансових активів 10(20) 
5. Тема 5. Облік розрахунків з плати праці, грошового забезпечення та 

стипендій 
10(18) 

6. Тема 6. Облік нефінансових активів 20(20) 
7. Тема 7. Облік виробничої діяльності бюджетних установ 10(10) 
8. Тема 8. Облік капіталу та результатів виконання бюджету 5(10) 
9. Тема 9.Інвентаризація в системі бюджетних установ 5(12) 
10  Тема 10. Фінансова та бюджетна звітність суб’єктів державного сектору 11(18)  

 Разом 101(138) 

 

8.Тренінг з дисципліни –  4  год. 

Організація та проведення тренінгу.  

Програма тренінгу:  

Складання бюджетного запиту.  

Проведення розрахунків потреби на харчування в ДНЗ.  

Формування кошторису. 
9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

В процесі вивчення дисципліни «Облік і звітність в державному секторі економіки» 
використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання: 

− стандартизовані тести; 

− поточне опитування; 

− залікове модульне тестування та опитування; 

− оцінювання результатів КПІЗ та тренінгу; 

− ректорська контрольна робота. 

 
10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Облік в державному секторі 

економіки»  визначається як середньозважена величина, залежно від питомої ваги кожної 

складової залікового кредиту: 
Заліковий 

 модуль 1 (змістовий 

модуль 1) 

Заліковий модуль 2 

(ректорська контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 (підсумкова 

оцінка за КПІЗ, враховуючи 

поточне опитування) 

 

Разом 

30 % 40 % 30 % 100 % 



1.Усне опитування під 

час заняття (5 тем по 3 

балів=15 балів). 

2.Письмова робота=85 

балів 

 

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) 

1.Написання та захист КПІЗ=80 

балів. 

2.Виконання завдань під час 

тренінгу =20 балів 

 

Тиждень  8 14 тиждень  17 тиждень  
 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 
ТНЕУ 

За національною 
шкалою 

 За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 добре В (дуже добре) 
75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
35–59 

незадовільно 
FX (незадовільно з можливістю повторного складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 
11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання яких 

передбачає навчальна дисципліна 

 

№ Найменування  Номер теми  

1. Мультимедійний проектор 1 – 10  

2. Проєкційний екран 1 – 10  

3. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, Opera, 

Google Chrome, Firefox) 
1 – 10 

4. Наявність доступу до мережі Інтернет 1 – 10 

5. Персональні комп’ютери 1 – 10  

6. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для проведення 

занять у режимі он-лайн (за необхідності) 
1 – 10  

7. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності) 
1 – 10 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows 1 – 10 

9. Інструменти Microsoft Office (Word; Excel; PowerPoint і т.і.) 1 – 10 

10. Google Forms, Google Sheets 1 – 10  

11. Програмне забезпечення «Профоблік» 1-10 
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