
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ВК7; 

2. Назва: Облік і звітність суб’єктів державного сектору; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський) (зі скороченим терміном навчання); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зінкевич О.В., 

к.е.н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої 

освіти повинен бути здатним: 

- визначати сутність об’єктів обліку та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності; 

- знати механізми функціонування бюджетної системи України та 

враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності; 

- аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на 

національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного світогляду. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський 

фінансовий облік; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності): Облік і звітність в оподаткуванні; 

12. Зміст курсу: Основи побудови бухгалтерського обліку суб’єктів державного 

сектору. Облік нефінансових активів. Облік фінансових активів. Облік зобов’язань. 

Облік власного капіталу та фінансового результату. Облік доходів і витрат. Фінансова 

звітність суб’єктів державного сектору. Порядок складання бюджетної звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів; 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному 

секторі. URL: https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja (дата звернення: 01.09.2019). 

2. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі: наказ Міністерства 

фінансів України від 31.12.2013 р. № 1203. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 (дата звернення: 01.09.2019). 

3. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для відображення 

операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів 

та державними цільовими фондами: наказ Міністерства фінансів України від 

29.12.2015 р. № 1219. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16 (дата 

звернення: 01.09.2019). 

4. Про порядок складання фінансової звітності суб’єктами державного сектору: 

лист Міністерства фінансів України від 28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303. URL: 

https://minfin.gov.ua/news/view/ministerstvo-finansiv-ukrainy-roziasniuie-poriadok-

skladannia-finansovoi-zvitnosti-dlia-subiektiv-derzhavnoho-sektoru?category=dohidna-

politika&subcategory=buhgalterskij-oblik (дата звернення: 01.09.2019). 

5. Лемішовський В.І., Дідик А.М. Бюджетні установи: облік, оподаткування та 

звітність: піручник. Львів: Апріорі, 2017. 1168 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання:  16 год. лекцій, 

14 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: Оцінювання здійснюється за 100-бальною 

системою. Підсумковий контроль – залік в кінці 2 семестру. Поточний контроль (100 

балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань, модульний контроль, 

2 модульні контролі. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту  Н.М. Позняковська, к.е.н., доцент 

 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 

1. Code: ВК7; 

2. Title: Accounting and reporting of public sector entities; 

3. Type: selective; 
4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 2; 

7. Number of established ECTS credits: 3; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zinkevych 

O.V., associate professor, department of accounting and audit; 

9. Results of studies: After studying the discipline, the student must be able to:  
- to define the essence of accounting objects and to understand their role and place in 

economic activity; 

- to know the mechanisms of functioning of the budgetary system of Ukraine and to take into 

account its peculiarities for the purpose of organization of accounting and formation of 

reports; 

- analyze the development of accounting systems and models at the national and 

international levels, taking into account the professional outlook. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: Financial Accounting; 

Accounting and reporting in taxation 

12. Course contents: Basics of public sector entities accounting. Accounting of non-

financial assets. Accounting of financial assets. Accounting of liabilities. Accounting of 

equity and financial results. Accounting of income and expenses. Financial statements of 

public sector entities. Procedure of preparation of the budget reports by the stewards and 

recipients of budget funds; 

13. Recommended educational editions: 
1. National public sector accounting statements (standards). URL: 

https://mof.gov.ua/uk/nacionalni-polozhennja (date of appeal: 01.09.2019). 

2. Public Sector Accounting Plan: Order of the Ministry of Finance of Ukraine from 

31.12.2013 № 1203. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14 (date of appeal: 

01.09.2019). 

3. Typical Accounting Sub-Account Correspondence for Displaying Transactions with 

Assets, Capital and Liabilities of Budget Managers and Government Trust Funds: Order of 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



the Ministry of Finance of Ukraine from 29.12.2015 № 1219. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16 (date of appeal: 01.09.2019). 

4. On the procedure for preparing financial statements by public sector entities: letter 

from the Ministry of Finance of Ukraine from 28.03.2017 № 35220-06-5/8303. URL: 

https://minfin.gov.ua/news/view/ministerstvo-finansiv-ukrainy-roziasniuie-poriadok-

skladannia-finansovoi-zvitnosti-dlia-subiektiv-derzhavnoho-sektoru?category=dohidna-

politika&subcategory=buhgalterskij-oblik (date of appeal: 01.09.2019). 

5. Lemishovsʹkyy V.I., Didyk A.M. Budgetary institutions: accounting, taxation and 

reporting: handbook. Lviv: Aprioiri, 2017. 1168 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: lectures – 16 hours, 

practical lessons – 14 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, individual tasks of scientific 

research, group tasks of scientific research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 2nd semester. Current control (100 points): testing, 

questioning, situational tasks, 2 modular controls. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 

Head of the department of accounting and audit: Natalya Poznyakovska, Ph.D., Associate 

professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


