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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни «Облік в бюджетних установах» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра спеціальності 

«Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни «Облік в бюджетних установах» є 

рух бюджетних коштів у процесі їх невиробничого споживання. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Облік у бюджетних 

установах» є складовою циклу професійної підготовки (навчальні дисципліни 

фахової підготовки) для підготовки студентів за спеціальністю «Облік і 

оподаткування». Вона базується на знаннях, отриманих з таких навчальних 

дисциплін, як «Організація первинного обліку, «Бухгалтерський облік (загальна 

теорія)», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ», а отриманні знання будуть 

використовуватись у подальшому при вивченні таких навчальних дисциплін: 

«Облікова політика», «Звітність підприємств». 

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 
 

Діяльність бюджетних установ є дуже різноманітною: соціальна сфера, 

управління державою та місцеве самоврядування, незалежне судочинство тощо. 

Особливістю функціонування бюджетних установ є те, що метою їх діяльності 

є не створення прибутку, а досягнення передбачених планами та кошторисами 

показників, виконання поставлених в статуті або ж передбачених програмою 

фінансування завдань і функцій. 

Бюджетні установи свої видатки суворо планують в спеціальних документах 

— кошторисах, які складають кожною бюджетною установою та узагальнюються в 

зведених кошторисах вищестоящого розпорядника бюджетних коштів.  

Виходячи з того, що в діяльності бюджетних установ мають місце як 

бюджетне фінансування, так і власні кошти зароблені установою, організація та 

ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах має свої особливості. Вони 

полягають в тому, що необхідно вести облік та здійснювати  постійний  контроль за 

отриманими асигнуваннями, власними  надходженнями та їх використанням 

відповідно  до вимог, встановлених Бюджетним кодексом, інструкціями Державного 

казначейства та згідно затвердженого кошторису  фінансування діяльності установи. 

Ключові слова: бюджетна установа, облік, кошторис, доходи, видатки, 

витрати, фінансування, асигнування, фінансова звітність. 
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ANNOTATION 
The activities of budget institutions are very diverse: social sphere, state 

administration and local self-government, independent judiciary, etc. 

The peculiarity of the functioning of budgetary institutions is that the purpose of 

their activities is not the creation of profit, but the achievement of the plans and estimates, 

performance of the statutory tasks or the tasks and functions provided by the program. 

Budget institutions strictly plan their expenditures in special documents - estimates 

made by each budgetary institution and summarized in the consolidated estimates of the 

higher level administrator of budget funds. 

Proceeding from the fact that in the activity of budget institutions there are both 

budget financing and own funds earned by the institution, the organization and accounting 

of budgetary institutions has its own peculiarities. They consist in the fact that it is 

necessary to keep an account and to carry out constant control over the received 

allocations, own receipts and their use in accordance with the requirements set by the 

Budget Code, instructions of the State Treasury and according to the approved estimate of 

financing of the institution's activities. 

Key words: budgetary institution, accounting, budget, income, expenses, expenses, 

financing, appropriation, financial reporting. 

 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників 
Галузь знань, спеціальність, 

рівень вищої освіти 

Характеристика навчальної 
дисципліни 

(за скороченим терміном 
навчання) 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 3,5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

 

Спеціальність 071 «Облік і 

оподаткування» 

Навчальна дисципліна фахової 
підготовки 

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

Індивідуальне науково-
дослідне завдання: – 

Семестр 
3-й 3-й 

Загальна кількість годин – 
105 

Лекції 
24 год. 2 год. 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 
аудиторних – 2,4 

Самостійної роботи 
студента – 4,6 

Практичні, семінарські 
12 год. 8 год. 

Лабораторні 
– – 

Самостійна робота 
69 год. 95 год. 

Рівень вищої освіти:  
перший (бакалаврський) 

Індивідуальні завдання 
– 

Вид контролю: 

іспит 

 
Примітка: співвідношення кількості аудиторних годин та самостійної роботи 

студентів до загальної кількості годин становить: 
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- 34 % та 66 % до загальної кількості годин для денної форми навчання; 

- 10% і 90% до загальної кількості годин для заочної форми навчання. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Метою дисципліни «Облік у бюджетних установах» є засвоєння теорії і 

практики бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

 
Завданнями дисципліни «Облік у бюджетних установах» є: 

- вивчення теоретичних засад обліку в бюджетних установах; 

- засвоєння методики реєстрації облікової інформації на різних стадіях та за 

різними напрямками обліку. 

 
Предмет навчальної дисципліни – рух бюджетних коштів у процесі їх 

невиробничого споживання. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати: 
- теоретичні засади бухгалтерського обліку в бюджетних установах; 

- зміст нормативно-правових документів, які регламентують облік в бюджетних 

установах. 

Студенти також повинні вміти: 
- складати специфічні первинні бухгалтерські документи; 

- заповнювати бухгалтерські регістри; 

- проводити необхідні розрахунки для реєстрації облікової інформації; 

- складати типові бухгалтерські проведення; 

- формувати звітність бюджетної установи за даними синтетичного і 

аналітичного обліку. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» 

у студентів повинні сформуватись спеціальні компетентності: 

- здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління діяльністю підприємства; 
- здатність  до відображення відомостей про господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення; 
- здатність підтримувати належний рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку. 
Викладання навчальної дисципліни «Облік у бюджетних установах» 

забезпечить такі результати навчання: 

- обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням 

обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством; 

- визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових 

ресурсів, їх розподілу та контролю використання на рівні держави та 

підприємств різних організаційно-правових форм власності; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

- аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на 

національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Змістовий модуль 1. Загальні особливості організації обліку бюджетних 

установ. Облік доходів і витрат, фінансово-розрахункових операцій бюджетних 

установ 

 

Тема 1. Основи організації бюджетної системи України  
Поняття бюджетної системи України та бюджетного процесу. Принципи 

бюджетної системи України. Бюджетна класифікація. Завдання і функції Державної 

казначейської служби України. Поняття розпорядників бюджетних коштів.  

 

Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах  
Поняття бюджетної установи та особливості їх функціонування. Правові засади 

створення бюджетних установ. Кошторис бюджетних установ. Класифікація 

видатків бюджетних установ. 

Основні нормативні документи, що регулюють організацію обліку в бюджетних 

установах. Склад та розміщення коштів бюджетної установи. Баланс бюджетної 

установи. План рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. Форми 

бухгалтерського обліку. Завдання та функції бухгалтерії бюджетної установи. 

Відповідальність бухгалтерів бюджетних установ. Організація документообігу в 

бюджетних установах. Стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку в 

державному секторі. 

 
Тема 3. Облік доходів і витрат 
Поняття та класифікація доходів бюджетних установ. Принципи бюджетного 

фінансування. Облік доходів за обмінними та необмінними операціями. 

Види витрат бюджетних установ. Облік витрат за обмінними та необмінними 

операціями.  

 
Тема 4. Облік фінансово-розрахункових операцій  
Організація обліку касових операцій. Первинний облік касових операцій. 

Синтетичний та аналітичний облік касових операцій.  

Особливості здійснення безготівкових розрахунків бюджетними установами. 

Первинний облік безготівкових розрахунків. Синтетичний та аналітичний облік 

безготівкових розрахунків. 

Порядок видачі підзвітних сум і відшкодування витрат по службових 

відрядженнях. Порядок витрат авансів на господарські потреби. Облік розрахунків з 

підзвітними особами. 

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Облік розрахунків з 

різними дебіторами і кредиторами. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.  

Облік розрахунків за податками і платежами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

Тема 5. Облік розрахунків із заробітної плати, страхування, стипендій 
Загальні положення обліку оплати праці в бюджетних установах. Порядок 

нарахування заробітної плати основним категоріям працівників. Порядок 

нарахування  лікарняних. Порядок нарахування відпускних. Порядок нарахування 

єдиного соціального внеску. 

Порядок нарахування заробітної плати в установах освіти. Порядок 

нарахування заробітної плати в установах охорони здоров’я. Порядок нарахування 

заробітної плати службовцям. Порядок нарахування грошового забезпечення 

військовослужбовцям. 

Первинний облік розрахунків з оплати праці та зі страхування. Синтетичний та 

аналітичний облік розрахунків з оплати праці та зі страхування.  Порядок індексації 

заробітної плати. Облік розрахунків зі стипендіатами.  

 
Змістовий модуль 2. Облік активів бюджетних установ та джерел їх 

формування 

 
Тема 6. Облік основних засобів 
Класифікація активів бюджетних установ. Особливості визнання, класифікації 

та оцінки основних засобів бюджетних установ. Первинний облік основних засобів. 

Інвентарні та номенклатурні номери. Синтетичний та аналітичний облік основних 

засобів. Облік надходження основних засобів. Облік амортизації основних засобів. 

Облік списання, ліквідації та реалізації основних засобів. Облік інших необоротних 

матеріальних активів.  

 
Тема 7. Облік нематеріальних активів 
Поняття нематеріальних активів бюджетних установ. Первинний облік 

нематеріальних активів. Аналітичний облік нематеріальних активів. Синтетичний 

облік руху нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів.  

 
Тема 8. Облік запасів  
Поняття, визнання та класифікація запасів бюджетних установ. Первинний 

облік запасів. Синтетичний облік запасів. Аналітичний облік запасів. 

 

Тема 9. Облік власного капіталу. Облік фінансового результату 
Поняття власного капіталу бюджетних установ. Облік власного капіталу. 

Порядок визначення фінансового результату. Облік фінансового результату.  

 
Тема 10. Інвентаризація в системі бюджетних установ 
Зміст та завдання інвентаризації в бюджетних установах. Інвентаризація 

активів. Інвентаризація зобов’язань. 
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4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього 
у тому числі 

усього 
у тому числі 

л п лаб. інд. с.р. л п лаб. інд. с.р. 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Загальні особливості організації обліку бюджетних установ. Облік доходів 

і витрат, фінансово-розрахункових операцій бюджетних установ  
Тема 1. Основи організації 

бюджетної системи України 

9 2 1 - - 6 8 - - - - 8 

Тема 2. Основи побудови 

бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах 

17 4 1 - - 12 12 2 2 - - 8 

Тема 3. Облік доходів і витрат 10 2 2 - - 6 10 - 2 - - 8 

Тема 4. Облік фінансово-

розрахункових операцій  

18 4 2 - - 12 10 - 2 - - 8 

Тема 5. Облік розрахунків із 

заробітної плати, страхування, 

стипендій 

10 2 2 - - 6 8 - - - - 8 

Разом за змістовим модулем 1 64 14 8 - - 42 48 2 6 - - 40 

Змістовий модуль 2. Облік активів бюджетних установ та джерел їх формування 
Тема 6. Облік основних засобів 13 4 1 - - 8 14 - 2 - - 12 

Тема 7. Облік нематеріальних 

активів 

11 2 1 - - 8 12 - - - - 12 

Тема 8. Облік запасів 6 2 1 - - 3 11 - - - - 11 

Тема 9. Облік власного капіталу. 

Облік фінансового результату 
6 2 1 - - 3 10 - - - - 10 

Тема 10. Інвентаризація в системі 

бюджетних установ 

5 - - - - 5 10 - - - - 10 

Разом за змістовим модулем 2 41 10 4 - - 27 57 - 2 - - 55 

Всього годин 105 24 12 - - 69 105 2 8 - - 95 
 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

1. Тема 1. Основи організації бюджетної системи України 

Принципи бюджетної системи України. Бюджетна 

класифікація. 

1 - 

2. Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах 

Основні нормативні документи, що регулюють 

організацію обліку в бюджетних установах. Склад та 

розміщення коштів бюджетної установи. Баланс 

1 2 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

бюджетної установи. План рахунків бухгалтерського 

обліку в державному секторі. Форми бухгалтерського 

обліку.  

3. Тема 3. Облік доходів і витрат 

Облік доходів за обмінними та необмінними 

операціями. Облік видатків за обмінними та необмінними 

операціями. 

2 2 

4. Тема 4. Облік фінансово-розрахункових операцій 

Первинний облік касових операцій. Синтетичний та 

аналітичний облік касових операцій.  

Первинний облік безготівкових розрахунків. 

Синтетичний та аналітичний облік безготівкових 

розрахунків. 

Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік 

розрахунків з постачальниками і підрядниками. Облік 

розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Облік 

розрахунків з покупцями і замовниками. Облік 

розрахунків за податками і платежами. 

2 2 

5. Тема 5. Облік розрахунків із заробітної плати, 

страхування, стипендій 

Порядок нарахування заробітної плати основним 

категоріям працівників. Порядок нарахування  

лікарняних. Порядок нарахування відпускних. Порядок 

нарахування єдиного соціального внеску. 

Первинний облік розрахунків з оплати праці та зі 

страхування. Синтетичний та аналітичний облік 

розрахунків з оплати праці та зі страхування.  Порядок 

індексації заробітної плати. Облік розрахунків зі 

стипендіатами. 

2 - 

6. Тема 6. Облік основних засобів 

Первинний облік основних засобів. Синтетичний та 

аналітичний облік основних засобів. Облік надходження 

основних засобів. Облік амортизації основних засобів. 

Облік списання, ліквідації та реалізації основних засобів.  

1 2 

7. Тема 7. Облік нематеріальних активів 

Первинний облік нематеріальних активів. 

Синтетичний облік руху нематеріальних активів. Облік 

амортизації нематеріальних активів. 

1 - 

8. Тема 8. Облік запасів 

Первинний облік запасів. Синтетичний облік запасів. 

Аналітичний облік запасів.  

1 - 

9. Тема 9. Облік власного капіталу. Облік фінансового 

результату 

Облік власного капіталу. Облік фінансового 

результату. 

1 - 

10. Тема 10. Інвентаризація в системі бюджетних установ 

Інвентаризація активів. Інвентаризація зобов’язань..  

- - 

 Разом 12 8 
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7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 
Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

Підготовка до аудиторних занять – 0,5 год./1 год. занять – 18 год. 

Підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 21 год. 

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

лекціях – 30 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 
Денна форма Заочна форма 

1. Тема 1. Основи організації бюджетної системи України 

Поняття бюджетної системи України та бюджетного 

процесу. Завдання і функції Державної казначейської 

служби України. Поняття розпорядників бюджетних 

коштів. 

6 8 

2. Тема 2. Основи побудови бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах  

Поняття бюджетної установи та особливості їх 

функціонування. Правові засади створення бюджетних 

установ. Кошторис бюджетних установ. Класифікація 

видатків бюджетних установ. 

Завдання та функції бухгалтерії бюджетної 

установи. Відповідальність бухгалтерів бюджетних 

установ. Організація документообігу в бюджетних 

установах. Стратегія модернізації системи 

бухгалтерського обліку в державному секторі. 

12 8 

3. Тема 3. Облік доходів і витрат 

Поняття та класифікація доходів бюджетних 

установ. Принципи бюджетного фінансування. 

Види витрат бюджетних установ. 

6 8 

4. Тема 4. Облік фінансово-розрахункових операцій 

Організація обліку касових операцій. Особливості 

здійснення безготівкових розрахунків бюджетними 

установами. Порядок видачі підзвітних сум і 

відшкодування витрат по службових відрядженнях. 

Порядок витрат авансів на господарські потреби. 

12 8 

5. Тема 5. Облік розрахунків із заробітної плати, 

страхування, стипендій 

Загальні положення обліку оплати праці в 

бюджетних установах.  

6 8 
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№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

Порядок нарахування заробітної плати в установах 

освіти. Порядок нарахування заробітної плати в 

установах охорони здоров’я. Порядок нарахування 

заробітної плати службовцам. Порядок нарахування 

грошового забезпечення військовослужбовцям. 

6. Тема 6. Облік основних засобів 

Класифікація активів бюджетних установ. 

Особливості визнання, класифікації та оцінки основних 

засобів бюджетних установ. Інвентарні та номенклатурні 

номери. Облік інших необоротних матеріальних активів. 

8 12 

7. Тема 7. Облік нематеріальних активів 

Поняття нематеріальних активів бюджетних 

установ. Аналітичний облік нематеріальних активів. 

8 12 

8. Тема 8. Облік запасів 

Поняття, визнання та класифікація запасів 

бюджетних установ. 

3 11 

9. Тема 9. Облік власного капіталу. Облік фінансового 

результату 

Поняття власного капіталу бюджетних установ. 

Порядок визначення фінансового результату. 

3 10 

10. Тема 10. Інвентаризація в системі бюджетних установ 

Зміст та завдання інвентаризації в бюджетних 

установах. Інвентаризація активів. Інвентаризація 

зобов’язань. 

5 10 

 Разом 69 95 

 
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 усне опитування, перевірка виконання індивідуальних завдань та 

вирішення ситуаційних завдань, задач, кейсів. 

 
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; 
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- 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 

 
Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий 

тест 

(екзамен) 
Сума Змістовий модуль № 1 Змістовий модуль № 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

3 5 10 12 6 7 7 5 2 3 40 100 

Т1, Т2, Т3… - теми змістових модулів. 

 

Шкала оцінювання 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни 
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13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Облік в бюджетних 

установах» 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. Робочий зошит до практичних занять з навчальної дисципліни «Облік в 

бюджетних установах» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання (за 

скороченим терміном навчання). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://nuwm.edu.ua/.  

5. Методичні вказівки до самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Облік в бюджетних установах» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня (за скороченим терміном 

навчання). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nuwm.edu.ua/.  

 
14. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

14.1. Базова 

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. – 480 с. 

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16 липня 1999 року № 996-XIV. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/996-14. 

 
14.2. Допоміжна 

1. Бюджетний кодекс України : Офіційний текст. – Київ : Вид. 

ПАЛИВОДА А.В., 2010. – 92 с.  

2. Бюджетна система / Владимиров К.М., Абсава Л.О., Владимирова Л.В., 

Мінза Т.К. : навч. посіб. - Київ:Кондор, 2009. – 220 с. 

3. Дорошенко О.О. Контроль господарської діяльності бюджетних установ 

в умовах модернізації державних фінансів України / О.О. Дорошенко : Монографія. 

– Рівне : НУВГП, 2012. – 294 с. 

4. Зінкевич О.В. Облік у бюджетній сфері / О.В. Зінкевич, І.А. Лагода. – 

Рівне: РДТУ, 2001. – 152 с. 

5. 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. 
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