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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність 

суб’єктів державного сектору» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки магістра спеціальності «Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: 

Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» є фінансова звітність суб’єктів 

державного сектору. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Спецкурс за вибором: 

Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» є складовою циклу професійної 

підготовки (навчальні дисципліни вільного вибору) для підготовки студентів за 

спеціальністю «Облік і оподаткування». Вона базується на знаннях, отриманих з 

таких навчальних дисциплін, як «Облік в бюджетних установах», «Управлінські 

інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті», «Спецкурс за вибором», а 

отриманні знання будуть використовуватись у подальшому при підготовці 

магістерської дипломної роботи. 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає наявність систематичних та 

ґрунтовних знань, набутих студентами при вивченні інших дисциплін, та 

цілеспрямованої роботи над вивченням спеціальної літератури з зазначеної 

дисципліни, а також активної роботи на лекціях, практичних заняттях та самостійної 

роботи. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої освіти 

України. 

 

АНОТАЦІЯ 
 

Суб'єкти державного сектору – суб'єкти бухгалтерського обліку в державному 

секторі, зокрема розпорядники бюджетних коштів, Казначейство та державні цільові 

фонди. 

Звітність суб’єктів державного сектору досить різноманітна і глибоко 

деталізована. Це має своє об'єктивне пояснення, адже на її підставі контролюється 

виконання бюджетів за видатками, перевіряється доцільність витрачання 

бюджетних коштів відповідно до кошторисних передбачень, аналізується повнота і 

доцільність використання майна, своєчасність і повнота платежів, стан розрахунків і 

т. ін. Цим можна пояснити і те, що бухгалтерська звітність суб’єктів державного 

сектору суворо регламентована як за змістом, так і за термінами подання. 

Фінансова звітність – бухгалтерська звітність, що містить інформацію про 

фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта державного 

сектору за звітний період. 

«Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» – 

одна зі спеціальних прикладних дисциплін у підготовці магістрів. Цю дисципліну 

вивчають студенти, оволодівши знаннями з таких дисциплін, як «Облік в 

бюджетних установах», «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та 

аудиті», «Спецкурс за вибором» тощо. Вона, у свою чергу, є основою при підготовці 

магістерської дипломної роботи за даними фінансової звітності суб’єктів 
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державного сектору. Тому в навчальному плані підготовки магістра зі спеціальності 

«Облік і оподаткування» передбачається вивчення студентами організаційних та 

методичних аспектів формування показників фінансової звітності суб’єктів 

державного сектору. 

Робочою програмою навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова 

звітність суб’єктів державного сектору» передбачено освоєння студентами методики 

формування показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору. 

Навчальний матеріал викладається у десяти темах, які об’єднані у двох 

змістових модулях. Тематика першого модуля розкриває методику формування 

показників фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Тематика другого 

модуля розкриває методику формування показників консолідованої фінансової 

звітності, звітності за сегментами, звітності в умовах гіперінфляції та виправлення 

помилок у фінансових звітах суб’єктів державного сектору. 

З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної дисципліни 

передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Ключові слова: суб’єкти державного вектору, фінансова звітність, 

користувачі фінансової звітності, принципи підготовки фінансової звітності, якісні 

характеристики фінансової звітності. 
 

ANNOTATION 
 

Public sector entities are accounting entities in the public sector, in particular, 

budget funds, Treasury and state trust funds. 

Accountability of public sector actors is diverse and deeply detailed. It has its 

objective explanation, because it is based on monitoring the implementation of budgets for 

expenditures, verifies the expediency of spending budget funds in accordance with the 

estimated predictions, analyzes the completeness and expediency of the use of property, 

timeliness and completeness of payments, the state of payments, etc. This can be explained 

by the fact that the accounting of public sector entities is strictly regulated both in terms of 

content and terms of submission. 

Financial statements - accounting, which contains information on the financial 

position, performance and cash flows of the public sector entity during the reporting 

period. 

«Special Selection Course: Financial Reporting of Public Sector Entities» is one of 

the special applied disciplines in the preparation of masters. This discipline is studied by 

students, having mastered the knowledge of such disciplines as «Accounting in budgetary 

institutions», «Management information systems in accounting, analysis and audit», 

«Special course on the choice», etc. In its turn, it is the basis for the master's thesis work 

according to the financial reporting of public sector entities. Therefore, in the curriculum 

of the Master's degree in Accounting and Taxation students are expected to study the 

organizational and methodological aspects of the formation of indicators of financial 

reporting of public sector entities. 

The work program of the discipline «Special Course on Choice: Financial Reporting 

of Public Sector Entities» provides students with the methodology for developing 

indicators of financial reporting of public sector entities. 
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The teaching material is taught in ten topics, which are united in two content 

modules. The subject of the first module reveals the methodology of forming the 

indicators of financial reporting of public sector entities. The subject of the second module 

reveals the methodology for forming the indicators of consolidated financial statements, 

segment reporting, reporting under hyperinflation and correction of errors in the financial 

statements of public sector entities. 

In order to consolidate theoretical knowledge, the program of study discipline 

provides for practical classes and independent work of students. 

Key words: subjects of the state vector, financial statements, users of financial 

statements, principles of preparation of financial statements, qualitative characteristics of 

financial reporting 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

заочна форма навчання 

Кількість кредитів – 3 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Навчальна дисципліна вільного 
вибору 

Модулів – 1 Рік підготовки: 
Змістових модулів – 2 1-й 

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: – 

Семестр 
2-й 

Загальна кількість годин – 
90 

Лекції 

Спеціальність 071  

«Облік і оподаткування» 

2 год. 

 

Практичні, семінарські 
6 год. 

Лабораторні 
– 

Самостійна робота 

Рівень вищої освіти:  
другий (магістерський) 

82 год. 

Індивідуальні завдання 
– 

Вид контролю: 

залік 
 

Примітка: співвідношення кількості аудиторних годин до загальної кількості 

годин для заочної форми навчання становить 9% і 91%. 

 
2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Мета дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів 

державного сектору» – вивчення складу, структури, змісту й порядку складання та 

подання фінансової звітності суб’єктів державного сектору. 

 
Завдання дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів 

державного сектору» – набуття студентами елементарних знань зі складання 

фінансової звітності суб’єктів державного сектору. 
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Предмет дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів 

державного сектору» – фінансова звітність суб’єктів державного сектору. 

 

Вивчивши дисципліну «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів 

державного сектору» студенти: 

повинні знати: 

- основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують 

фінансову звітність суб’єктів державного сектору; 

- зміст, структуру і порядок складання всіх форм фінансової звітності, які 

подають суб’єкти державного сектору; 

- економічну сутність показників фінансової звітності, їх місце і роль в 

оцінюванні діяльності суб’єктів державного сектору; 

повинні вміти: 

- нагромаджувати необхідну для формування показників фінансової 

звітності суб’єктів державного сектору інформацію; 

- заповнювати будь-яку форму фінансової звітності суб’єкта державного 

сектору; 

- забезпечувати достовірність показників фінансової звітності суб’єктів 

державного сектору і використовувати їх дані для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: 

Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» у студентів повинні 

сформуватись спеціальні компетентності: 

- здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за на 

слідки прийнятих організаційно-управлінських рішень; 

- здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців відповідно до вимог менеджменту підприємства; 

- здатність застосовувати методи і методики аналітичного забезпечення 

сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії розвитку 

підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або асиметричності 

інформації. 

Викладання навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова 

звітність суб’єктів державного сектору» забезпечить такі результати навчання: 

- здатність діяти автономно та бути самостійним у плануванні та реалізації 

власних проектів на професійному рівні; 

- уміти організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. Розробляти внутрішньофірмові 

стандарти і форми управлінської та іншої звітності суб’єктів 

господарювання; 

- здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, 

аналізу, аудиту і оподаткування відповідно до стратегічних цілей 

підприємства. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. Визначати 
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поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта господарювання, його 

фінансові результати, грошові потоки, використовуючи сучасні техніки 

аналізу. 

 
3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Змістовий модуль 1. Фінансова звітність суб’єктів державного сектору 

 

Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги до фінансової звітності 
суб’єктів державного сектору 

Мета і завдання фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Склад і 

структура фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Вимоги Національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі до складу та 

елементів фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності суб’єкті 

державного сектору. Принципи підготовки показників фінансової звітності суб’єктів 

державного сектору. Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності 

суб’єктів державного сектору. Загальні положення щодо прядку заповнення звітних 

форм. Порядок подання фінансової звітності суб’єктів державного сектору. 

 
Тема 2. Баланс 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». Принципи 

побудови та структурування балансу. Побудова і зміст чинної форми балансу. 

Визнання статей балансу. Характеристика розділів і статей балансу. Загальні 

принципи оцінювання статей балансу. Узгодженість плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі зі статтями активу та пасиву балансу. 

Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і техніка заповнення 

форми балансу. 

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». Структура і зміст 

звіту. Принципи визнання доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у звіті про 

фінансові результати. Джерела даних для складання звіту. Фінансовий результат 

діяльності. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією 

видатків та кредитування бюджету. Виконання бюджету (кошторису). Елементи 

витрат за обмінними операціями. Узгодженість статей (показників) звіту про 

фінансові результати з планом рахунків бухгалтерського обліку в державному 

секторі. 

 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». Призначення. 

Структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Джерела інформації для складання 

звіту. Суми надходжень та витрат, що виникають у результаті операційної, 
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інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктів державного сектору. Узгодження 

показників звіту з балансом. 

 
Тема 5. Звіт про власний капітал 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». Елементи 

власного капіталу. Зміст статей про власний капітал. Порядок складання звіту про 

власний капітал. 
 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності 
Структура і зміст приміток до річної фінансової звітності. Джерела інформації 

для складання приміток до річної фінансової звітності. Порядок складання приміток 

до річної фінансової звітності. 

 

Змістовий модуль 2. Консолідована фінансова звітність, звітність за сегментами, 

звітність в умовах гіперінфляції та виправлення помилок у фінансових звітах 

суб’єктів державного сектору 

 
Тема 7. Зміни облікових оцінок та виправлення помилок 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок». 

Зміни в облікових оцінках та суттєві помилки. Зміни в обліковій політиці. Розкриття 

інформації у примітках до фінансової звітності.  

 
Тема 8. Консолідована фінансова звітність 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність». Прядок 

складання та подання консолідованої фінансової звітності. Загальна консолідована 

фінансова звітність суб’єктів державного сектору. Розкриття інформації про 

складання консолідовано фінансової звітності. 

 
Тема 9. Фінансова звітність за сегментами 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами». Визначення 

звітних сегментів. Визначення доходів і витрат звітних сегментів. Визначення 

активів і зобов’язань за звітними сегментами.  

 

Тема 10. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 
Загальні положення Національного положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції». 

Коригування показників балансу. Коригування показників звіту про фінансові 

результати. Коригування показників звіту про рух грошових коштів та звіту про 

власний капітал. Консолідація скоригованих фінансових звітів. Розкриття 

інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

заочна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Фінансова звітність суб’єктів державного сектору 

Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги до 

фінансової звітності суб’єктів державного сектору 

6 2 2 - - 2 

Тема 2. Баланс 7 - 2 - - 5 

Тема 3. Звіт про фінансові результати 7 - 2 - - 5 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 10 - - - - 10 

Тема 5. Звіт про власний капітал 10 - - - - 10 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності 10 - - - - 10 

Разом за змістовим модулем 1 50 2 6 - - 42 

Змістовий модуль 2. Консолідована фінансова звітність, звітність за сегментами, звітність в 

умовах гіперінфляції та виправлення помилок у фінансових звітах суб’єктів державного сектору 

Тема 7. Зміни облікових оцінок та виправлення 

помилок 

10 - - - - 10 

Тема 8. Консолідована фінансова звітність 10 - - - - 10 

Тема 9. Фінансова звітність за сегментами 10 - - - - 10 

Тема 10. Фінансова звітність в умовах 

гіперінфляції 

10 - - - - 10 

Разом за змістовим модулем 2 40 - - - - 40 

Всього годин 90 2 6 - - 82 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Заочна форма 

- - - 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 
Заочна форма 

1. Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги до фінансової звітності 

суб’єктів державного сектору 

Якісні характеристики фінансової звітності суб’єкті державного 

сектору. Принципи підготовки показників фінансової звітності 

суб’єктів державного сектору. Підготовка облікових даних для 

складання фінансової звітності суб’єктів державного сектору. Загальні 

положення щодо прядку заповнення звітних форм. Порядок подання 

фінансової звітності суб’єктів державного сектору. 

2 

2. Тема 2. Баланс 

Принципи побудови та структурування балансу. Побудова і 

зміст чинної форми балансу. Визнання статей балансу. 

Характеристика розділів і статей балансу. Загальні принципи 

оцінювання статей балансу. Узгодженість плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі зі статтями активу та 

2 
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№ з/п Назва теми 
Кількість годин 
Заочна форма 

пасиву балансу. Підготовка облікових даних для складання балансу, 

методика і техніка заповнення форми балансу. 

3. Тема 3. Звіт про фінансові результати 

Структура і зміст звіту. Принципи визнання доходів і витрат. 

Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові результати. 

Джерела даних для складання звіту. Фінансовий результат діяльності. 

Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією 

видатків та кредитування бюджету. Виконання бюджету (кошторису). 

Елементи витрат за обмінними операціями. Узгодженість статей 

(показників) звіту про фінансові результати з планом рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 

2 

4. Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

Призначення. Структура і зміст звіту про рух грошових коштів. 

Джерела інформації для складання звіту. Суми надходжень та витрат, 

що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової 

діяльності суб’єктів державного сектору. Узгодження показників звіту 

з балансом. 

- 

5. Тема 5. Звіт про власний капітал 

Елементи власного капіталу. Зміст статей про власний капітал. 

Порядок складання звіту про власний капітал. 

- 

6. Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності 

Структура і зміст приміток до річної фінансової звітності. 

Джерела інформації для складання приміток до річної фінансової 

звітності. Порядок складання приміток до річної фінансової звітності. 

- 

7. Тема 7. Зміни облікових оцінок та виправлення помилок 

Зміни в облікових оцінках та суттєві помилки. Зміни в 

обліковій політиці. Розкриття інформації у примітках до фінансової 

звітності. 

- 

8. Тема 8. Консолідована фінансова звітність 

Прядок складання та подання консолідованої фінансової 

звітності. Загальна консолідована фінансова звітність суб’єктів 

державного сектору. Розкриття інформації про складання 

консолідовано фінансової звітності. 

- 

9. Тема 9. Фінансова звітність за сегментами 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

Визначення звітних сегментів. Визначення доходів і витрат звітних 

сегментів. Визначення активів і зобов’язань за звітними сегментами. 

- 

10. Тема 10. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції  

Коригування показників балансу. Коригування показників звіту 

про фінансові результати. Коригування показників звіту про рух 

грошових коштів та звіту про власний капітал. Консолідація 

скоригованих фінансових звітів. Розкриття інформації про вплив 

інфляції в примітках до фінансової звітності. 

- 

 Разом 6 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 
Заочна форма 

- - - 

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
Опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються на 

лекціях – 82 год. 

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного матеріалу 

перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань. 
 

8.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ з/п Назва теми 
Кількість годин 
Заочна форма 

1. Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги до фінансової звітності 

суб’єктів державного сектору 

Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності 

суб’єктів державного сектору. Загальні положення щодо прядку 

заповнення звітних форм. Порядок подання фінансової звітності 

суб’єктів державного сектору. 

2 

2. Тема 2. Баланс 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 

фінансової звітності». Принципи побудови та структурування балансу. 

Побудова і зміст чинної форми балансу. Визнання статей балансу. 

Характеристика розділів і статей балансу. Загальні принципи 

оцінювання статей балансу. Узгодженість плану рахунків 

бухгалтерського обліку в державному секторі зі статтями активу та 

пасиву балансу. Підготовка облікових даних для складання балансу, 

методика і техніка заповнення форми балансу. 

5 

3. Тема 3. Звіт про фінансові результати 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 

фінансової звітності». Структура і зміст звіту. Принципи визнання 

доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат у звіті про фінансові 

результати. Джерела даних для складання звіту. Фінансовий результат 

діяльності. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною 

класифікацією видатків та кредитування бюджету. Виконання 

бюджету (кошторису). Елементи витрат за обмінними операціями. 

Узгодженість статей (показників) звіту про фінансові результати з 

планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. 

5 

4. Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 

фінансової звітності». Призначення. Структура і зміст звіту про рух 

грошових коштів. Джерела інформації для складання звіту. Суми 

надходжень та витрат, що виникають у результаті операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності суб’єктів державного сектору. 

10 
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№ з/п Назва теми 
Кількість годин 
Заочна форма 

Узгодження показників звіту з балансом. 

5. Тема 5. Звіт про власний капітал 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання 

фінансової звітності». Елементи власного капіталу. Зміст статей про 

власний капітал. Порядок складання звіту про власний капітал. 

10 

6. Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності 

Структура і зміст приміток до річної фінансової звітності. 

Джерела інформації для складання приміток до річної фінансової 

звітності. Порядок складання приміток до річної фінансової звітності. 

10 

7. Тема 7. Зміни облікових оцінок та виправлення помилок 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 125 «Зміни облікових 

оцінок та виправлення помилок». Зміни в облікових оцінках та суттєві 

помилки. Зміни в обліковій політиці. Розкриття інформації у 

примітках до фінансової звітності. 

10 

8. Тема 8. Консолідована фінансова звітність 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 102 «Консолідована 

фінансова звітність». Прядок складання та подання консолідованої 

фінансової звітності. Загальна консолідована фінансова звітність 

суб’єктів державного сектору. Розкриття інформації про складання 

консолідовано фінансової звітності. 

10 

9. Тема 9. Фінансова звітність за сегментами 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 103 «Фінансова 

звітність за сегментами». Визначення звітних сегментів. Визначення 

доходів і витрат звітних сегментів. Визначення активів і зобов’язань за 

звітними сегментами.  

10 

10. Тема 10. Фінансова звітність в умовах гіперінфляції 

Загальні положення Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова 

звітність в умовах гіперінфляції». Коригування показників балансу. 

Коригування показників звіту про фінансові результати. Коригування 

показників звіту про рух грошових коштів та звіту про власний 

капітал. Консолідація скоригованих фінансових звітів. Розкриття 

інформації про вплив інфляції в примітках до фінансової звітності. 

10 

 Разом 82 

 
9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 

- 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Для викладання лекційного курсу розроблений ілюстративний матеріал, 

здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних питань. На практичних заняттях 

проводиться вирішення ситуаційних завдань. 
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11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають теоретичну 

частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

- підготовка та презентація реферату, мінілекції; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 

- участь в конкурсах, олімпіадах. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості балів, 

виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного або 

розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у розрахунках 

або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 

% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не конкретні, 

звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
 

12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Поточне тестування та самостійна робота Сума 

Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 

100 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Т1, Т2... Т10 — теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90-100 

зараховано 

82-89 

74-81 

64-73 

60-63 

35-59 не зараховано з можливістю повторного складання 

0-34 не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 

 
13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Спецкурс за вибором: 

Фінансова звітність суб’єктів державного сектору» включає: 

1. Завдання для проведення практичних занять (у електронному і 

паперовому носієві). 

2. Опорний конспект лекцій (у електронному і паперовому носієві) по всіх 

темах курсу, у тому числі і для самостійного вивчення. 

3. Пакети тестових завдань по кожній темі і в цілому по всьому курсу 

дисципліни. 

4. Методичні вказівки та завдання до практичних занять з навчальної 

дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного 

сектору» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

другого (магістерського) рівня заочної форми навчання (06-02-1910) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/. 

5. Методичні вказівки та завдання до самостійної роботи з навчальної 

дисципліни «Спецкурс за вибором: Фінансова звітність суб’єктів державного 

сектору» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

другого (магістерського) рівня заочної форми навчання (06-02-190) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/. 

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

14.1. Базова 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 101 «Подання фінансової звітності» [Електронний ресурс]: наказ 

Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11. 

2. Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 28.02.2017 р. № 307. 

– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0384-17. 

3. Порядок подання фінансової звітності  [Електронний ресурс]: постанова 

Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. № 419. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF. 
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14.2. Допоміжна 

 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 102 «Консолідована фінансова звітність» наказ Міністерства 

фінансів України від 18.05.2012 р. № 568. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0905-12. 

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 103 «Фінансова звітність за сегментами» наказ Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0088-11. 

3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» наказ 

Міністерства фінансів України від 25.01.2012 р. № 52. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0200-12. 

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 121 «Основні засоби» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 

фінансів України від 12.10.2010 р. № 1202. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10#n18. 

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 122 «Нематеріальні активи» наказ Міністерства фінансів 

України від 12.10.2010 р. № 1202. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1018-10. 

6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 123 «Запаси» наказ Міністерства фінансів України від 

12.10.2010 р. № 1202. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1019-10. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 124 «Доходи» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0089-11. 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 125 «Зміни облікових оцінок та виправлення помилок» наказ 

Міністерства фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0090-11. 

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 126 «Оренда» наказ Міністерства фінансів України від 

24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0091-11. 

10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 127 «Зменшення корисності активів» наказ Міністерства 

фінансів України від 24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0092-11. 

11. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 128 «Зобов’язання» наказ Міністерства фінансів України від 

24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0093-11. 

12. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 129 «Інвестиційна нерухомість» наказ Міністерства фінансів 
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України від 24.12.2010 р. № 1629. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0094-11. 

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів» наказ Міністерства фінансів 

України від 11.08.2011 р. № 1022 – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1040-11. 

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 131 «Будівельні контракти»: наказ Міністерства фінансів 

України від 29.12.2011 р. № 1798. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14. 

15. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 132 «Виплати працівникам» наказ Міністерства фінансів 

України від 29.12.2011 р. № 1798. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0121-12. 

16. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 133 «Фінансові інвестиції» наказ Міністерства фінансів України 

від 18.05.2012 р. № 568. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0901-

12#n29. 

17. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 134 «Фінансові інструменти» наказ Міністерства фінансів 

України від 18.05.2012 р. № 568. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0902-12. 

18. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в 

державному секторі 135 «Витрати» [Електронний ресурс]: наказ Міністерства 

фінансів України від 18.05.2012 р. № 568. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0903-12. 

19. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів 

суб’єктів державного сектору [Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів 

України від 23.01.2015 р. № 11. – Режим доступу: 

https://minfin.gov.ua/news/view/normativno-pravovi-akti-z-buhgalterskogo-obliku-v-

derzhavnomu-sektori?category=bjudzhet. 

20. Порядок складання бюджетної звітності розпорядниками та 

одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального страхування і пенсійного страхування [Електронний 

ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2017 р. № 44. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0196-12. 

21. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 р. 

№ 1203. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14. 

22. Типова кореспонденція субрахунків бухгалтерського обліку для 

відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками 

бюджетних коштів та державними цільовими фондами [Електронний ресурс]: наказ 

Міністерства фінансів України від 29.12.2015 р. № 1219. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0086-16. 
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23. Інструкція про застосування економічної класифікації видатків бюджету 

[Електронний ресурс]: наказ Міністерства фінансів України від 12.03.2012 р. № 333. 

– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12. 

24. Про порядок складання фінансової звітності суб’єктами державного 

сектору» [Електронний ресурс]: лист Міністерства фінансів України від 

28.03.2017 р. № 35220-06-5/8303. – Режим доступу: 

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

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

politika&subcategory=buhgalterskij-oblik. 

 
15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

 
1. Верховна Рада України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://rada.gov.ua/.  

2. Державна казначейська служба України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.treasury.gov.ua/main/uk/index.  

3. Державна фіскальна служба України / [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://sfs.gov.ua. 

4. Законодавство України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws. 

5. Кабінет Міністрів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://www.kmu.gov.ua/ua. 

6. Міністерство фінансів України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://minfin.gov.ua/. 

7. Наукова бібліотека НУВГП (м. Рівне, вул. Олекси Новака, 75) / 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/naukova-

biblioteka (http://nuwm.edu.ua/MySql/page_lib.php). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


