
1. Назва модуля: Облік у бюджетних установах 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.1.06_7 
3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 7. 
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні 

години – 44 (лекцій – 20, практичних занять – 24). 
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент. 
7. Результати навчання:  
У результаті вивчення модуля студент повинен: 
знати: теоретичні засади обліку в бюджетних організаціях; методики реєстрації 

облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку, економічну 
сутність об’єктів бухгалтерського обліку в різних за профілем бюджетних установах, 
систему їх оцінки та класифікації; зміст нормативно-правових документів, що 
регламентують облік у бюджетних установах; 

вміти: складати специфічні первинні бухгалтерські документи; заповнювати 
бухгалтерські регістри; робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку; складати 
типові бухгалтерські проводки. 

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття. 
9. Необхідні попередні та супутні модулі: 
- пререквізити: бухгалтерський облік, фінансовий облік, управлінський облік, 

оподаткування, аудит; 
– кореквізити: облік та аналіз ЗЕД, звітність. 
10. Зміст модуля:  
Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Облік доходів 

і видатків. Облік фінансово-розрахункових операцій. Облік розрахунків із заробітної 
плати, страхування і 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. 
11. Рекомендована література: 

1. Атамас П.Й. Основи обліку в бюджетних установах: Навчальний посібник. / П.Й. 
Атамас. – К.: ЦУЛ, 2003. – 284 с. 

2. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах. /Ф.Ф. Бутинець. – 
Житомир: ЖІЕІ, 2004. – 512 с. 

3. Вербило О.Ф. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: навч. пос. / О.Ф. 
Вербило. – К.: НАУ, 2003. – 296 с. 

4. Шара Є.Ю Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організа- ція: Навч. 
посібн. / За ред. Є.Ю. Шара, О.М. Андрієнко, – К. : Центр навчальної літератури, 
2011. – 440 с. 

12. Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота. 
13. Методи і критерії оцінювання: 
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне 

навчально-дослідне завдання; 
– Підсумковий контроль (20%) – екзамен (теоретичні питання, тестові 

завдання). 
14. Мова навчання: українська. 
 

 


