
Назва розділу, модулю, теми, програми.  

Тема уроку та її короткий зміст 

№ 

заняття 

Кіль- 

кість 

годин 

 

 

Тема № 1   6 

Теоретичні основи бухгалтерського обліку в державному секторі   

Сутність бюджетного обліку, предмет і метод. Поняття про бюджет- 1 2 

ні установи та організації.   

Іторія розвитку бюджетного обліку. Нормативно-правове забезпечен- 2  

ня  бухгалтерського обліку в державному секторі. Бюджетна кла-   

сифікація.    4 

   

   

Тема № 2   12 

Організація бухгалтерського обліку в державному секторі   

Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Поняття 3  

бюджетного обліку в Україні, його завдання. План рахунків бух гал-  2 

терського обліку. Форми бухгалтерського обліку. Облікові регістри   

бюджетних установ.      

Характеристика елементів бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 4 8 

баланс.   

Складання початкового балансу та винесення залишків у книгу  5 2 

Журнал-Головна.    

Тема № 3   16  

Облік доходів.   

Сутність доходу, його визнання, склад та оцінка. Меточні основи фі- 6 2 

нансування.Система розпорядників коштів. Роль казначейства у ви-   

конанні  бюджету.  Порядок отримання асигнувань із загального фон-   

ду   бюджету.Облік  фінансування через Державну казначейську служ      

бу.   

 Кошторис бюджетних установ: порядок складання , розгляду, затвер 7  2 

дження та виконання . Облік операцій на поточних рахунках у банках    

І реєстраційних рахунках в  ДКС.Облік доходів загального фонду.   

 Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду.   

Облік доходів спеціального фонду. Обдік доходів  майбутніх періодів   

Нормативна база обліку доходів 8 8 

Облік фінансування з  Державного бюджету та облік надходження  9 2 

спеціальних коштів Відображення операцій з надходження коштів   

Та записи їх в облікові регістри.   

Тема № 4   20  

Облік видатків   

Поняття та види видатків бюджетних установ та організацій. 10. 2 



Облік касових і фактичних видатків.   

Облік видатків загального фонду. Облік видатків спеціального фонду. 11 2 

Облік витрат майбутніх періодів. Використання  інформаційних тех.- 12 8 

нологій під час ведення обліку видатків.   

Складання штатного розпису та калькуляція витрат за окремими ко-  13   

Дами економічної класифікації видатків за загальним і спеціальним     2 

 фондами.    

Складання кошторису бюджетної установи та Плану асигнувань. 14 2 

Відображення в обліку касових і фактичних видатків, бюджетних та 15 2 

фінансових  зобов’язань.   

Синтетичний і аналітичний облік видатків і зобов’язань, заповнення  16  2 

Облікових регістрів.   

   

Тема № 5   14 

Облік фінансових активів.   

Державні закупівлі товарів , робіт і послуг. Облік довгострокової 17  

дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської заборгованс   

ті. Готівкові кошти та їх еквівалент.  2 

Довгострокові фінансові інвестиції та інші  фінансові активи. 18 10 

Поточні фінансові інвестиції та інші фінансові активи.   

Дебіторська заборгованість за внутрішніми розрахунками.   

Складання та заповнення первинних , зведених облікових регістрів 19  

 документів з обліку фінансових активів.  2 

   

Тема № 6   14 

Облік нефінансових активів.   

Суть капітальних інвестицій та їх облік. Поняття, класифікація, оцін- 20 2 

ка та завдання необоротних активів. Документальне оформлення ру-   

ху основних засобів та нематеріальних активів.Синтетичний і аналі-   

тичний облік надходження та оприбуткування нематеріальних акти-   

вів.   

Облік переоцінки (індексації) необоротних активів. Облік ремонту і 21 2 

модернізації основних засобів і нематеріальних активів. Облік вибут   

тя і списання основних засобів, інших необоротних матеріальних ак-   

тивів. Облік нематеріальних активів. Облік зносу нефінансових ак-   

тивів.   

Нормативні документи по обліку нефінансових активів. 23 8 

Заповнення документації та відображення в обліку надходження та 24 2 

вибуття необоротних активів. Нарахування зносу необоротних акти-   

вів.   

   

Тема № 7   

Облік запасів  16 



Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних 25 2 

установ. Документальне оформлення надходження, вибуття матеріа-   

лів.   

Облік запасів на складах та його зв'язок з обліком в бухгалтерії. 26 2 

 Облік виробничих запасів.   

Облік готової продукції.   

Облік малоцінних швидкозношуваних предметів.   

Нормативні документи по обліку запасів у бюджетних установах. 27 10 

Сладання первинних, зведених документів та облікових регістрів з 28  

надходження та вибуття виробничих запасів.  2 

Тема № 8   24 

 Облік розрахунків за зобов’язаннями.   

Поняття, оцінка та види зобов’язань .Порядок  укладання господарсь- 29 2 

ких договорів і відповідальність сторін за їх виконання. Облік  зобо-   

в’язань розпорядників бюджетних коштів. Контроль за формуванням   

видатків. Облік довгострокових зобов’язань. Поточна заборгованість    

за кредитами та позиками.Облік розрахунків за товари і послуги. Об-   

лік розрахунків за податками і зборами. Облік інших поточних зобо-   

в’язань.   

Організація і завдання обліку праці і заробітної плати в бюджетних 30 2 

установах.Облік особового складу і використаного робочого часу.     

Фонди основної і додаткової зарплати. Документальне оформлення   

і порядок нарахування і утримання із заробітної плати. Синтетичний   

і аналітичний облік праці та її оплати. Облік розрахунків із страху-   

вання.  Облік розрахунків зі стипендіатами.   

 Облік зобов’язань за внутрішніми розрахунками. Забезпечення май- 31 2 

бутніх витрат і платежів.Облік зобов’язання за надходженнями до     

бюджету    

Нормативні документи по обліку розрахунків за зобов’язаннями.  32 12 

Проведення  розрахунків з обліку  праці та розрахунків із заробітної 33,34,35 6 

плати з  працівниками  та фондами соціального страхування.    

Проведення розрахунків зі стипендіатами. Заповнення регістрів син-   

тетичного і аналітичного обліку.   

Тема № 9   8 

Облік виробничих витрат     

Загальні положення з обліку витрат. Нормативні документи 36 2 

Облік витрат і доходів виробничих (навчальних) майстерень. 37 2 

Облік діяльності підсобних (навчальних) сільських господарств.   

Склад і класифікація витрат на науково-дослідні роботи. Облік  нау-     

ково-дослідних робіт за господарськими договорами та розрахунки із    

замовниками.   

Розв’язування вправ з науково-дослідних робіт за господарськими 38  

договорами.   



   

Розв’язування вправ з обліку виробничих витрат діяльності підсоб-    39 2 

них (навчальних) сільських господарств і виходу виробленої продук-   

ції.   

  Тема № 10 4 

 Облік  власного капіталу  

40 Внесений капітал бюджетних установ, завдання його обліку. Облік 2 

 капіталу у підприємствах-розпорядників бюджетних коштів. Облік  

 капіталу у дооцінках. Облік цільового фінансування.  

41 Розв’язування вправ з обліку власного капіталу.  2 

   

  Тема № 11 4 

 Облік фінансових результатів.  

42 Річне закриття рахунків.Облік фінансових результатів. 2 

43 Закриття рахунків . Визначення результатів виконання кошторисів 2 

 за загальним і спеціальним фондами. Ведення книги Журнал-Головна  

 Складання заключного балансу.  

   

 Тема №12  

 Звітність державного сектору  

44 Порядок проведення та оформлення результатів інвентаризації в бюд- 2 

 жетних установах. Основні вимоги до складання і подання фінанси-  

 вої звітності. Склад фінансової звітності бюджетних установ.   

 Податкова звітність. Звітність до пенсійного фонду і фондів соціаль-  

 ного страхування. Статистична звітність.  

45 Правові засади складання фінансової звітності. 2 

46 Складання форм фінансової звітності до Державної казначейської  

 служби, Державної фіскальної служби, Пенсійного фонду і фондів  

 соціального  страхування.  
 

 


