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ВСТУП 
 

Програма навчальної дисципліни “БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ”  
 
першого рівня вищої освіти ОКР «бакалавр»  
(назва рівня вищої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня) 

 
 
 
     Напрям спеціальності: 6.030508 «Фінанси і кредит»  
 

 
 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

1.1. Мета викладання навчальної дисципліни 

Метою викладання навчальної дисципліни є формування спеціальних знань і практичних 
навичок з питань організації основ бюджетного менеджменту та обліку в бюджетних установах. 

 
1.2. Основні завдання навчальної дисципліни 

Основними завданнями вивчення дисципліни є теоретична і практична підготовка студентів 
з основ побудови якісно нових фінансово-економічних відносин, а саме: визначення загального 
механізму їх дії і внутрішньої структури, суб’єктів зазначених відносин та принципів їх побудови, 
розробка методики визначення вартості послуг бюджетних установ та нормативу фінансування.          
 
1.3. Кількість кредитів – 4. 

 

1.4. Загальна кількість годин – 120. 
 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

Нормативна 
Денна форма навчання  

Рік підготовки – 4-й 
Семестр – 8-й 

Лекції – 24 год. 
Практичні, семінарські – 12 год. 

Самостійна робота – 84 год. 
 
1.6. Заплановані результати навчання 
Згідно з вимогами освітньо-професійної (освітньо-наукової) програми студенти повинні досягти 

таких результатів навчання:  
1) знати:  
- теоретичні основи обліку бюджетних установ; 
- завдання обліку за різними його напрямками; 
- методики облікової інформації на різних стадіях та за різними напрямками обліку бюджетних 
установ; 
- методику калькулювання послуг бюджетних установ; 
- проблемні питання обліку бюджетних установ; 
- проблеми дотримання бюджетної дисципліни та укріплення фінансового стану бюджетних 
установ; 
- місце та роль бюджетного менеджменту в системі фінансового менеджменту; 
- організацію та порядок обліку виконання бюджетів держави; 
- сучасні технології бюджетного менеджменту: бюджетування, бюджетне прогнозування; 
оптимізація бюджетного дефіциту; управління державним боргом.  
2) вміти: 
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- чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний апарат дисципліни «Бюджетний облік та 
звітність»; 
- застосовувати при прийнятті рішень з діяльності бюджетних установ методи, важелі, стимули, 
санкції; 
- використовувати у бюджетній практиці методи управління бюджетними установами: бюджетне 
планування, виконання кошторисів доходів та видатків, знайомство з особливостями 
казначейської системи виконання кошторисів бюджетних установ; укріплення бюджетної 
дисципліни, форми бюджетного контролю; 
- знаходити оптимальні бюджетні рішення, спрямовані на реалізацію комплексних цільових 
завдань забезпечення діяльності бюджетних установ; 
- ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях здійснення 
діяльності бюджетних установ; 
- ефективно поєднувати форми і методи бюджетного планування на різних стадіях бюджетного 
процесу; 
- використовувати контрольні можливості бюджетної системи при здійсненні процедур 
бюджетного контролю та аудиту. 
 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 
 
РОЗДІЛ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку бюджетних установ 

ТЕМА 1. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

Особливості організації бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними 
установами. Бюджетна класифікація: будова і роль призначення видатків. Поняття, види і 
структура кошторису бюджетної установи. План рахунків бухгалтерського обліку 
бюджетних установ. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних 
установах. Баланс бюджетної установи. 

ТЕМА 2. Облік доходів, видатків загального фонду та грошових коштів бюджетних 

установ 

 Принципи і методи фінансування бюджетних установ. Облік фінансування 
бюджетних установ. Облік касових і фактичних видатків. Облік касових операцій. Облік 
операцій в іноземній валюті. Облік інших грошових коштів. 

ТЕМА 3. Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і стипендій в 

бюджетних установах 

 Організація і завдання обліку праці та заробітної плати в бюджетних установах. 
Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу. Документальне 
оформлення і порядок нарахування заробітної плати, доплат, надбавок і виплат з 
розрахунку середньої заробітної плати. Облік  розрахунків пов’язаних із заробітною 
платою. Облік розрахунків за стипендіями. Організація розрахунків із заробітної плати та 
стипендій через банківські картки. 

РОЗДІЛ 2. Облік необоротних активів, запасів, спеціальних фондів 

ТЕМА 1. Облік необоротних активів бюджетних установ 

Поняття, класифікація та оцінка основних засобів бюджетних установ. 
Документальне оформлення руху і наявності необоротних активів. Облік надходження та 
оприбуткування основних засобів. Аналітичний та інвентарний облік основних засобів. 
Облік зносу основних засобів. Облік ремонту і модернізації основних засобів. Облік 
вибуття і списання основних засобів. Облік нематеріальних активів. Інвентаризація 
основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. 

ТЕМА 2. Облік запасів бюджетних установ 
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Поняття, класифікація та оцінка матеріальних цінностей бюджетних установ. 
Документальне оформлення наявності та руху запасів. Синтетичний облік виробничих 
запасів і господарських матеріалів. Аналітичний облік запасів. Облік тварин на 
вирощуванні та відгодівлі. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік 
готової продукції та продукції сільськогосподарського виробництва. Інвентаризація 
матеріальних запасів та відображення в обліку її результатів. 

ТЕМА 3. Облік доходів та видатків спеціального фонду, власного капіталу 

бюджетних установ 

Склад, класифікація і завдання обліку коштів спеціального фонду. Облік 
надходжень від плати за послуги. Облік власних надходжень з інших джерел бюджетних 
установ та інших доходів спеціального фонду. Облік депозитних сум. Облік фондів у 
необоротних активах і в малоцінних та швидкозношуваних предметах. Облік результатів 
виконання кошторисів бюджетних установ. Облік результатів переоцінювання. 

РОЗДІЛ 3. Бюджетний менеджмент 

ТЕМА 1. Менеджмент виконання бюджетів 

 Характеристика    виконання    Державного    і    місцевих    бюджетів України. 
Виконання Державного і місцевих бюджетів України за доходами. Виконання Державного 
бюджету України за доходами. Казначейське обслуговування виконання місцевих 
бюджетів України за доходами. Взаємодія Державної казначейської служби України, 
Державної фіскальної служби України у процесі обслуговування виконання Державного 
та місцевих бюджетів України за доходами. Виконання    Державного    і    місцевих    
бюджетів    України    за видатками. Казначейське обслуговування державних цільових 
фондів. Міжбюджетні відносини як складова процесу виконання бюджетів. 
Відповідальність за бюджетні правопорушення. 

ТЕМА 2. Загальні основи відображення у бухгалтерському обліку операцій з виконання 

державного і місцевих бюджетів України 

 Характеристика   бухгалтерського   обліку   виконання   Державного   і місцевих 
бюджетів України. Облік операцій за доходами Державного бюджету України. Облік 
операцій за видатками Державного бюджету України. Визначення результату виконання 
Державного бюджету України. Облік операцій з обігу внутрішніх державних цінних 
паперів. Введення планових показників розпису призначень місцевих бюджетів України 
на початку бюджетного періоду. Облік операцій за доходами місцевих бюджетів України. 
Облік операцій за видатками місцевих бюджетів України. Визначення результатів 
виконання місцевих бюджетів України. Облік операцій з обігу цінних паперів місцевих 
бюджетів. 

3. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п конс контр с. р. 
1 2 3 4 5 6 7 

Розділ 1. Основи побудови бухгалтерського обліку бюджетних установ 
Тема 1. Основи організації бухгалтерського 
обліку в бюджетних установах 

15 2 1 -  12 
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Тема 2. Облік доходів, видатків загального 
фонду та грошових коштів бюджетних установ 

13 2 1   10 

Тема 3. Облік розрахунків з оплати праці, 
соціального страхування і стипендій в 
бюджетних установах 

16 4 2   10 

Разом за розділом 1 44 8 4   32 
Розділ 2. Облік необоротних активів, запасів, спеціальних фондів  

Тема 1. Облік необоротних активів бюджетних 
установ 

14 
 

4 2   8 

Тема 2. Облік запасів бюджетних установ 13 2 1   10 
Тема 3. Облік доходів та видатків 
спеціального фонду, власного капіталу 
бюджетних установ 

13 2 1   10 

Разом за розділом 2 40 8 4   28 
Розділ 3. Бюджетний менеджмент 

Тема 1. Менеджмент виконання бюджетів 18 4 2   12 
Тема 2. Загальні основи відображення у 
бухгалтерському обліку операцій з виконання 
державного і місцевих бюджетів України 

18 4 2   12 

Разом за розділом 3 36 8 4   24 
Усього годин  120 24 12   84 

 
4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних 
установах 

1 

2 Облік доходів, видатків загального фонду та грошових коштів 
бюджетних установ 

1 

3 Облік розрахунків з оплати праці, соціального страхування і 
стипендій в бюджетних установах 

2 

4 Облік необоротних активів бюджетних установ 2 
5 Облік запасів бюджетних установ 1 
6 Облік доходів та видатків спеціального фонду, власного капіталу 

бюджетних установ 
1 

7 Менеджмент виконання бюджетів 2 
8 Загальні основи відображення у бухгалтерському обліку операцій 

з виконання державного і місцевих бюджетів України 
2 

 Разом  12 
 
 

5. Самостійна робота 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

Форма 
контролю 

1 Основи організації бухгалтерського обліку в 
бюджетних установах 

12 Опитування 

2 Облік доходів, видатків загального фонду та 
грошових коштів бюджетних установ 

10 Опитування 

3 Облік розрахунків з оплати праці, соціального 
страхування і стипендій в бюджетних установах 

10 Опитування 

4 Облік необоротних активів бюджетних установ 8 Опитування 
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5 Облік запасів бюджетних установ 10 Опитування 
6 Облік доходів та видатків спеціального фонду, 

власного капіталу бюджетних установ 
10 Опитування 

7 Менеджмент виконання бюджетів 12 Опитування 
8 Загальні основи відображення у бухгалтерському 

обліку операцій з виконання державного і місцевих 
бюджетів України 

12 Опитування 

 Разом  84  
 

 
6. Методи навчання 

- створення спільного знання зі студентами на підставі викладення основних 
теоретичних положень навчальної дисципліни; 

- організація діяльності студентів під час навчання; 
- планування та аналіз оцінювання знань, вмінь, навиків. 
- метод візуалізації (використання мультимедійних засобів при викладанні 

навчальної дисципліни); 
- метод веріфікація (перевірка теоретичних положень на базі сучасних аналітичних 

даних) тощо.                             

 
7. Методи контролю 

Методами контролю є: тестування; усне та письмове опитування; співбесіда; 
виконання  комбінованих завдань; оцінка письмової відповіді на питання, контрольні 
роботи тощо. 

 
   Форми організації контролю знань: 

Поточний контроль: усне опитування та письмовий контроль на семінарських заняттях, 
лекціях; тестування; письмові контрольні роботи з кожного розділу програми курсу; 
ректорська контрольна робота. 

Підсумковий контроль – письмовий залік 8-й семестр.    

                                                                     
8. Розподіл балів, які отримують студенти 

Поточний контроль та самостійна робота Разом Залік Сума 
Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3 

60 40 100 
20 20 20 

 
Шкала оцінювання 

 
Сума балів за всі види 
навчальної діяльності протягом 
семестру 

Оцінка за національною шкалою 

для заліку 

90 – 100  
 

зараховано 70-89 

50-69 

1-49 не зараховано 
 

 
 



 

 

9 

9. Рекомендоване методичне забезпечення 
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Передмова до наукового редагування В.М.Федосова. — К.: Либідь. — 2000. — 612с. 
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13. Бюджетний менеджмент: Навч.посіб. / Л.В. Панкевич, М.А. Зварич, П.Я. Могиляк, 
Б.І.Хомічак. – К.: Знання, 2006. – 293с. 
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18. Державні фінанси в транзитивній економіці: Навчальний посібник / Карлін М.І., 
Горбач Л.М., Новосад Л.Я. та ін.. За заг.ред. д.е.н., проф.. Карліна М.І. – К.: Кондор, 2003. 
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закладів / Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лученко. – Львів: Аверс, 2002. – 316с. 
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Знання-Прес, 2002. – 495с. – (Вища освіта ХХІ століття). 
35. Пасічник Ю.В. Бюджетна система України: Навч. посіб. – К.: Знання-Прес, 2006. – 
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36. Сазонець І.Л., Гринько Т.В., Придатко Г.Ю. Управління місцевими фінансами: Навч. 
посіб. — К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 365с. 
37. Сафонова Л.Д. Бюджетний менеджмент: Навч.-метод. посібник для самост. вивч.дисц. 
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38. Свірко С.В. Облік виконання бюджету: Навч.-метод. посібник для сам ост. вивч. дисц. 
(для студентів магістерської програми «Облік і аудит»). – К.: КНЕУ, 2004. – 290с. 
39. Старостенко Г.Г., Булгаков Ю.В. Бюджетна система: Навч.посіб. – К.: Центр учбової 
літератури, 2006. – 240с. 
40. Сунцова О.О. Місцеві фінанси: навч.посіб (для студ.вищ.навч.закл.)/ О.О. Сунцова. – 
К.: Центр учбової літератури, 2008. – 448с. 
41. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник – К.:КНЕУ, 2000. – 
216с. 
42. Фещенко Л.В., Проноза П.В., Кузьминчук Н.В. Бюджетна система України: 
Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2008. – 440с. – Мова укр. 



 

 

12 

43. Чала Н.Д. Бюджетна система: навч.посіб. / Н.Д. Чала, Л.В. Лазоренко. – К.: Знання, 
2010. – 223с. 
44. Чугунов І.Я. Економічна сутність бюджетної системи як інструменту регулювання 
економічного розвитку. Ринкова трансформація економіки України: проблеми 
регулювання. – К.: НДЕІ, 2005. – 321с. 
45. Юрій С.І., Бескид Й.М. Бюджетна система України. – К.: НІОС. – 2000. – 532с. 
46. Юрій С.І., Стоян В.І., Мац М.Й. Казначейська система: Підручник. - Тернопіль: Карт-
бланш, 2002. — 590с. 
 

 
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
 

Адреси сайтів Інтернету 
 

http: // rada.kiev.ua                               Верховна Рада України 
http: // www.kmu.gov.ua                      Кабінет Міністрів України 
http: // www.ukrstat.gov.ua                  Державна служба статистики України  
http: // www.minfin.gov.ua                  Міністерство фінансів України 
http: // sfs.gov.ua                               Державна фіскальна служба України 
http: // www.treasury.gov.ua                Державна казначейська служба України 
 

Рекомендоване методичне забезпечення 
Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Бюджетний менеджмент, облік і 
звітність» містить: 
- методичні матеріали до семінарських занять; 
- методичні матеріали до самостійної роботи студентів; 
- методичні матеріали до індивідуальних занять; 
-  комплекти завдань з контрольних робіт за розділами навчальної програми; 
- творчі завдання для самостійної роботи; 
- критерії оцінки успішності студентів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


