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Анотація курсу

Велика кількість організацій та установ в
Україні виконують різні функції, не пов’язані з
комерційною діяльністю – вони створені не
для отримання прибутку. Найбільшу частину з
них становлять установи та організації різного
спрямування та профілю, які повністю або
частково утримують за рахунок коштів
державних та місцевих бюджетів.



Мета курсу: дати студентам необхідні теоретичні знання і сформувати практичні 
навички з бухгалтерського обліку у бюджетних установах для виконання ними своїх 

професійних обов'язків згідно із кваліфікаційними характеристиками спеціальностей.

Компетентності Результати навчання

Здатність здійснювати контроль як функції управління
підприємством з метою забезпечення його ефективного
функціонування, оцінки результатів роботи, виконання
планів, визначення порушень прийнятих норм і
стандартів, підвищення відповідальності.

Здатність здійснювати контроль дотримання
нормативних актів з методології бухгалтерського обліку
та системи оподаткування, збереження і ефективного
використання ресурсів.

Здатність організовувати і надавати консультаційні
послуги, виконувати роботи контрольно-ревізійних груп,
створення системи автоматизованих робочих місць
бухгалтера.

Здатність до оволодіння теоретичними основами та
практичними навиками щодо організації та
функціонування аудиторських товариств в розрізі видів
аудиторської діяльності.

Здатність організовувати процес складання і подання
форм податкової та фінансової звітності згідно з
вимогами чинного законодавства, впровадження
прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку.

Розуміти місце і значення облікової,
аналітичної, контрольної, податкової та
статистичної систем в інформаційному
забезпеченні користувачів обліково-аналітичної
інформації у вирішенні проблем в сфері
соціальної, економічної і екологічної
відповідальності підприємств.

Володіти методичним інструментарієм обліку,
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування
господарської діяльності підприємств.

Розуміти особливості практики здійснення
обліку, аналізу, контролю, аудиту та
оподаткування діяльності підприємств різних
форм власності, організаційно-правових форм
господарювання та видів економічної діяльності.

Знати механізми функціонування бюджетної і
податкової систем України та враховувати їх
особливості з метою організації обліку, вибору
системи оподаткування та формування звітності
на підприємствах.



Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку й кошторису 
доходів і витрат бюджетних установ.
Тема 2. Організаційна структура бухгалтерії й обов'язки 
бухгалтерських служб.
Тема 3. Первинні документи, меморіальні ордери.
Тема 4. Облік грошових коштів.
Тема 5. Облік необоротних активів.
Тема 6. Облік запасів.
Тема 7. Облік доходів.
Тема 8. Облік витрат.
Тема 9. Облік поточних зобов’язань.
Тема 10. Звітність бюджетних установ.


