
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП10; 

2. Назва: Облік у бюджетних установах; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: або І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада:  
Дорошенко О.О., к.е.н., доцент 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним до: 

Вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах, засвоєння методики реєстрації 

облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку, проведень і заповнення 

звітності бюджетних установ за даними синтетичного обліку. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи; 

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

Організація первинного обліку, Фінансовий облік 1, Фінансовий облік 2.  
      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Звітність підприємств, Автоматизована обробка даних. 

12. Зміст курсу: Основи організації бюджетної системи України. Основи побудови 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів і видатків. Облік фінансово-

розрахункових операцій. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування, стипендій. Облік 

необоротних активів. Облік нематеріальних активів. Облік запасів. Облік виробничих витрат. 

Облік власного капіталу. Облік фондів. Облік результатів виконання кошторису. Інвентаризація в 

системі бюджетних установ. Звітність бюджетних установ 

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування. Навчальний посібник / [за ред. 

Лемішовського В.І.]. – Львів : «Інтелект-Захід», 2008. – 1120 с.  

2. Джога Р.Т. Облік у бюджетних установах / [Джога Р.Т., Сінельник Л.М., Дунаєва М.В.] : 

підручник / за ред. Р. Т. Джоги. – Київ : КНЕУ, 2006. – 480с. 

3. Бухгалтерський облік і контроль в контексті Бюджетного кодексу України: [навч. посіб.] / 

Свірко С.В., Кондратюк І.О., Дорошенко О.О., Старченко Н.М. – К.: ДННУ «Акад. фін. 

управління», 2012. – 943 с. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
24 год. лекцій, 22 год. практичних робіт, 89 год. самостійної роботи. Разом – 135 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 
 

 

 

Завідувач кафедри                                                                                          І.Д. Лазаришина                    

Розробник опису дисципліни                                                                        О.О. Дорошенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 

1. Course code: ПП10. 

2. Course title: Accounting in budget institutions. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 3. 

6. Semester. 6. 

7. Number of ECTS credits allocated: 4,5. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Olena Doroshenko, Ph.D, associate professor, 

department of accounting and audit, The National University of Water Management and Nature 

Recourses Use. 

9. Learning outcomes. 
Study of theoretical accounting principles in budget institutions, mastering the method of 

registration of accounting information at different stages and in different areas of accounting, conducting 

and filling in the reporting of budget institutions according to the synthetic accounting. 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 
11. Required previous courses: Accounting, Financial accounting, Organization of primary 

accounting. 
Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Reporting, Automated Data 

Processing. 
12. Course content: Fundamentals of organization of the budgetary system of Ukraine. Basics of 

accounting in budgetary institutions. Accounting for income and expenses. Accounting for financial and 

settlement operations. Accounting for payments from wages, insurance, scholarships. Accounting for 

non-current assets. Accounting for intangible assets. Inventory accounting. Accounting for production 

costs. Equity accounting. Accounting of funds. Accounting for the results of the implementation of the 

estimate. Inventory in the system of budget institutions. Reporting of budgetary institutions. 
13. Recommended reading: 
1. Budgetary Institutions: Accounting and Taxation. Tutorial / [ed. Lemishovsky V.I]. – Lviv: 

"Intellect-West", 2008. – 1120 p. 

2. Joga R.T. Accounting at budgetary institutions / [Joga RT, Sinelnik L.M, Dunaeva M.V]: 

textbook / ed. R. T. Joga. – Kyiv: KNEU, 2006. – 480 p. 

3. Accounting and control in the context of the Budget Code of Ukraine: [curriculum vitae]. 

Manual.] / Svirko S.V, Kondratyuk I.O, Doroshenko O.O, Starchenko N.M. – K .: DNNU "Acad. Finn. 

Management", 2012. – 943 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
24 lectures hours, 22 practical lessons hours, 89 independent work hours. Together - 135 hours. 

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia. 

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

Final test (40 points): exam test at the end of the 7-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Developer: Olena Doroshenko 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


