
Програмові вимоги до підсумкового контролю 

з курсу «Облік в бюджетних установах» 

 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

1. Визначення бюджетної системи України та її принципів. 

2. Предмет та метод бухгалтерського обліку в бюджетних установах, завдання 

бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

3. Характеристика бюджетних установ та організацій. 

4. Функції та завдання бюджетних установ. 

5. Правові засади створення бюджетних установ, порядок реорганізації та ліквідації 

бюджетних установ. 

6. Методичні основи бухгалтерського обліку бюджетних установ. 

7. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі. 

8. Документування господарських операцій бюджетних установ, облікові регістри та 

техніка облікової реєстрації. 

9. Правове регулювання бухгалтерського обліку та особливості його організації в 

бюджетних установах. 

10. Сутність меморіально-ордерної форми бухгалтерського обліку. 

11. Система розпорядників бюджетних коштів. 

12. Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура. 

13. Порядок складання, розгляду та затвердження кошторису бюджетних установ. 

14. Порядок внесення змін до кошторисів. 

 

Тема 2. Облік доходів і витрат установ 

15. Склад і класифікація та задачі обліку доходів загального фонду.  

16. Склад і класифікація та завдання обліку доходів.  

17.  Облік фінансування через органи Казначейства України 

18. Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету. 

19. Облік доходів за бюджетними асигнуваннями.  

20. Облік доходів від реалізації продукції.  

21. Облік доходів від продажу активів. 

22. Облік фінансових доходів. 

23. Облік інших доходів за обмінними операціями. 

24. Облік доходів за необмінними операціями.  

25. Економічна сутність і класифікація витрат бюджетних установ за різними ознаками.  

26. Коди економічної класифікації видатків.  

27. Синтетичний та аналітичний облік витрат на виконання бюджетних програм. 

28. Облік витрат на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт). 

29. Синтетичний і аналітичний облік прямих витрат на НДР.  

30. Облік витрат з продажу активів. 

31. Облік фінансових витрат. 

32. Облік інших витрат за обмінними операціями. 

33. Облік витрат за необмінними операціями. 

 

Тема 3. Облік фінансово-розрахункових операцій 

34. Порядок надходження та використання готівкових коштів в бюджетних установах. 

35. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій в національній валюті.  

36. Відображення в обліку операцій в іноземній валюті. 

37. Порядок відкриття рахунків в органах ДКУ. 

38. Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах Держказначейства.  

39. Принципи й форми безготівкових розрахунків.  

40. Поняття дебіторської заборгованості, її класифікація, визнання та характеристика 

розрахунків з різними дебіторами. 

41. Облік розрахунків з дебіторами.  



42. Облік розрахунків із підзвітними особами. 

Тема 4. Облік розрахунків з оплати праці, страхування і стипендій 

43. Завдання обліку праці та заробітної плати. 

44. Облік чисельності та складу працівників і використання робочого часу. 

45. Документальне оформлення і порядок нарахування заробітної плати, різних 

доплат і надбавок та виплат. 

46. Форми та системи оплати праці.  

47. Нормування праці працівників бюджетних установ.  

48. Оперативний облік персоналу та використання робочого часу.  

49. Штатний розпис і його значення.  

50. Види, розміри й облік утримань із заробітної плати.  

51. Облік розрахунків із оплати праці.  

52. Економічний зміст і облік операцій з погашення заборгованості із заробітної плати за 

рахунок коштів спеціального фонду.  

53. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків із страхування.  

54. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із за стипендіями. 

 

Тема 5. Облік основних засобів 

55. Визначення та завдання обліку не фінансових активів.  

56. Класифікація не фінансових активів 

57. Оцінка основних засобів.  

58. Індексація та переоцінка основних засобів.  

59. Документування господарських операцій з обліку основних засобів.  

60. Облік надходження та наявності основних засобів.  

61. Інвентарний облік необоротних активів.  

62. Облік зносу та ремонтів основних засобів.  

63. Облік вибуття основних засобів.  

Тема 6. Облік нематеріальних активів 

64. Визначення та задачі обліку нематеріальних активів.  

65. Класифікація нематеріальних активів 

66. Оцінка нематеріальних активів в поточному обліку й балансі.  

67. Індексація та переоцінка нематеріальних активів.  

68. Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів.  

69. Облік надходження та наявності нематеріальних активів.  

70. Інвентарний облік нематеріальних активів.  

71. Облік вибуття нематеріальних активів.  

72. Облік зносу нематеріальних активів. 

 

Тема 7. Облік запасів 

73. Склад, класифікація та задачі обліку запасів бюджетних установ.  

74. Оцінка запасів.  

75. Документи з обліку руху запасів.  

76. Складський облік запасів та його зв'язок з обліком у бухгалтерії.  

77. Методи сортового обліку запасів.  

78. Порядок і облік  централізованого постачання матеріальних цінностей.  

79. Облік списання матеріальних цінностей з балансу бюджетних установ.  

80. Особливості обліку МШП.  

81. Облік надходження, зберігання й  витрачання матеріальних цінностей, які надійшли в 

порядку гуманітарної допомоги.  

82. Особливості обліку продуктів харчування і лікувальних засобів. 

83. Облік розрахунків відшкодування збитків.  

84. Порядок визначення розміру збитків від нестач та псування матеріальних цінностей за 

рахунок винних осіб. 

 



Тема 8. Облік капіталу та фінансових результатів 

85. Загальні засади обліку власного капіталу в бюджетних установах.  

86. Документування та облік власного капіталу. 

87. Облік капіталу у дооцінках. 

88. Облік фінансових результатів. 

 

Тема 9. Інвентаризація в системі бюджетних установ 

89. Суть та порядок проведення інвентаризації.  

90. Місце та роль інвентаризації в діяльності бюджетної установи. 

91. Інвентаризація необоротних активів, запасів, продуктів харчування, МШП та ін.  

92. Відображення в обліку результатів інвентаризації. 
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