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Бухгалтерський облік в бюджетних установах є системою контролю 

за наявністю та рухом бюджетних коштів, будується на 

загальноприйнятих у міжнародній практиці принципах, виконує 

управлінську, контрольну і інформаційну функції, але має певні 

особливості і розглядається як окремий вид діяльності. Бюджетні 

установи – є юридичними особами  мають замкнену систему обліку 

і ведуть облікову політику, спрямовану не на зіставлення витрат і 

результатів праці та отримання прибутку, а на облік видатків у 

процесі надання нематеріальних послуг. 

 

 

 

 

Бухгалтерський облік в бюджетних  установах забезпечує 

системний контроль за виконанням кошторисів доходів та видатків 

установ, стан розрахунків з підприємствами, організаціями і 

установами, використання матеріальних і грошових ресурсів та їх 

збереження, сприяє поліпшенню фінансово-господарської 

діяльності та розвитку соціальної сфери установ. Бюджетні 

організації здійснюють бухгалтерський облік відповідно до Плану 

рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, 

затвердженого наказом Головного управління Державного 

казначейства України. 
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Ткаченко, І.Т. 

 Звітність бюджетних  установ: навч. 

посібник/ І.Т. Ткаченко. - К. : КНЕУ, 2000. - 

216 с. 

 

 

 

У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних 

законодавчих актів і нормативних документів, вперше 

висвітлюються питання методики й техніки складання звітів 

бюджетними установами, що подаються як вищим органам ,так і 

статистичним установам, Пенсійному фонду України, Фонду 

соціального страхування з тимчасової втрати працездатності ,Фонду 

соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань, Фонду зайнятості Державній податковій 

адміністрації  та ін. На сторінках посібника наводяться визначення 

понять «баланс», «звітність»,« виконання кошторису» тощо.  

Розраховано на студентів економічних вузів, а також стане у 

практичній пригоді спеціалістам,  які працюють бухгалтерами та 

економістами у бюджетних установах, та фахівцям органів котрі 

отримують звітність цих організацій. 
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Сахарцева, И.И. 

  Бухгалтерский учет в бюджетных  

учреждениях  и организациях: 

учеб.пособие/ И. И. Сахарцева, Т. П. 

Романенко. - К. : Кондор, 2007. - 328 с. 

 

 
 

 

 

Рассматриваются теоретические и практические вопросы 
связанные с постановкой и организацией бухгалтерського учета в 
бюджетних учреждениях  и организациях. Особое внимание 
уделено осуществлению  бюджетного  процесса: составлению, 
рассмотрению и утверждению сметы бюджетних организаций, 
сущности  принципам  и порядку финансирования учреждений 
непроизводственной сферы и исполнению бюджетов. 
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Атамас, П.Й. 

 Облік у бюджетних установах: Навч. 

посібник/ П. Й. Атамас. - 4-е вид. перероб. та 

доп. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.  

 

 

 

 

 

 
Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми 
організації та методики обліку основних господарських операцій з 
виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, 
наводиться  характеристика нового плану рахунків, норм облікових 
регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення 
результатів виконання кошторису. 
 Розглядаються облік фінансування, грошових коштів, доходів і 
видатків загального та спеціального фондів, необоротних активів, 
запасів, розрахунків і зобов'язань. Окремий розділ присвячено 
характеристиці звітності бюджетних установ та порядку її складання 
і подання. 
Враховано всі зміни в обліку станом на 1 грудня 2010 р. 
Розраховано на студентів спеціальності «Облік і аудит», може бути 
корисним бухгалтерам бюджетних установ і організацій 
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Шара, Є.Ю. 

 Звітність бюджетних установ: Навч. посібник/ 

Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидєєва. - 

К. : ЦУЛ, 2014. - 360 с.  

 

 

 

У навчальному посібнику, підготовленому на основі чинних 
законодавчих актів і нормативних документів, висвітлюються 
питання методики й техніки складання звітності бюджетними 
установами, що подаються як вищим органам, так і органам 
статистичною служби, Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності, Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 
органам доходів і зборів України та ін. В даному навчальному 
посібнику викладено методику та техніку складання звітності у 
розріз навчальної програми дисципліни «Звітність бюджетних 
установ». 

Видання містить конспект лекцій, навчально-практичний 
матеріал, завдання для самостійної роботи, тематику рефератів, 
термінологічний словник ключових понять та додатки, які 
включають форми звітності. Усі форми звітності дані станом на 
01.09.13 р. з детальним описом принципів їх заповнення та 
правилами обчислення показників, що входять до них. Розраховано 
на студентів економічних вузів, а також стане у практичній пригоді 
спеціалістам, які працюють бухгалтерами та економістами у 
бюджетних установах, та фахівцям органів, котрі отримують 
звітність цих організацій. 
 

 



65.052.247я7 

О-17 

 Облік у бюджетних установах/ За заг. 

ред. О.А.Заїнчковського, Т.М.Сторожук. 

- Ірпінь : Акдемія ДПС України, 2002. - 

535 с.  

  

 

У навчальному посібнику розглядаються особливості обліку  в 

бюджетних установах, подається теоретичний матеріал, який  

ілюструється виробничими ситуаціями з практики .Кожна тема 

складається з декількох параграфів, що відображають особливості 

організації первинного, аналітичного та синтетичного обліку 

відповідної сфери діяльності бюджетних установ . 

Значна увага приділена обліку в органах ДПС України У кінці теми 

подані питання для самоконтролю. Навчальний посібник може бути 

використаний для самостійного вивчення предмета. 

Видання розраховане на студентів економічних спеціальностей 

вищих навчальних закладів освіти фахівців з обліку та аудиту 

фінансів які зацікавляться особливостями організації обліку в 

бюджетних установах та органах ДПС України. 
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Атамас, П.Й. 

Основи обліку в бюджетних 

організаціях: навч. посібник/ П. Й. 

Атамас. - К. : Центр навчальної 

літератури, 2003. - 284 с.  

  

 

 

 

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми 

організації та методики обліку основних господарських операцій з 

виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, 

наводиться характеристика нового плану рахунків, форм облікових 

регістрів і балансу, порядок закриття рахунків і визначення 

результатів кошторису. Розглядається облік фінансування, грошових 

коштів, доходів і видатків загального та спеціального фондів, 

необоротних активів, запасів розрахунків і зобов’язань. Окремий 

розділ присвячено характеристиці звітності бюджетних установ, та 

порядку її складання. Враховано всі зміни в обліку на 1 липня 

2003р. Розраховано на студентів спеціальності  Облік і аудит може 

бути корисним бухгалтерам бюджетних установ. 
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М48 

Мельник, Т.Г. 

Облік та аудит діяльності бюджетних 

установ:Навч. посібник/ Т. Г. Мельник. - К. 

: Кондор, 2009. - 412 с.  

 

 

 

 

 

У посібнику висвітлюються теоретичні та правові засади 

діяльності бюджетних установ, зокрема сутність, принципи і 

порядок фінансування, розпорядники бюджетних коштів, 

складання кошторису доходів і видатків.  Особливу увагу приділено 

особливостям організації обліку в бюджетних установах, а також 

обліку активів, зобов’язань та капіталу бюджетних установ. Окремі 

розділи посібника присвячено питанням проведення інвентаризації 

в бюджетних установах та здійснення аудиту їхньої фінансово-

господарської діяльності. 

Посібник містить завдання для самостійної роботи ,тести, терміни  

та поняття ,які допоможуть студентам сформувати необхідні 

практичні навики. Призначено для студентів та аспірантів 

економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, 

викладачів, бухгалтерів–практиків, економістів, контролерів, 

аудиторів. 
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Х22 Бухгалтерський облік виконання 

бюджетів: монографія, Кн. 2/ С. І. 

Харченко. - К. : Кондор, 2016. - 544 с.  

  

  

  

 

 

 

 

У монографії висвітлюються теоретичні та правові засади 

бюджетного обліку на основі законодавчих та нормативно-

правових актів, що регулюють питання бухгалтерського обліку 

виконання державного та місцевих бюджетів в Україні ,а також 

процедур казначейського обслуговування бюджетних коштів.  

Розглянуто специфічні ознаки  бюджетної політики як важливого 

середовища формування та реалізації бюджетної доктрини. 

Призначено для науковців, працівників фінансової системи України, 

викладачів, аспірантів, магістрів , студентів економічних 

спеціальностей вищих навчальних закладів, усіх,  хто прагне 

поглибити свої знання з фінансової теорії та практики. 
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 А92 

Атамас, П.Й. 

Облік у бюджетних установах: навч. 

посіб./ П. Й.Атамас, О. П. Атамас. - 5-е вид., 

перероб. та доп. - К. : ЦУЛ, 2018. - 392 с. 

 

 

 
 

Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми 

організації та методики обліку основних господарських операцій з 

виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, 

наводиться характеристика нового плану рахунків , форм облікових 

реєстрів і балансу,  порядок закриття рахунків і визначення 

результатів виконання кошторису.  

 Розглядається облік фінансування, грошових коштів, доходів і 

видатків загального та спеціального фондів необоротних активів , 

запасів розрахунків і зобов’язань .Окремий розділ  присвячено 

характеристиці звітності бюджетних установ та порядок їх 

складання та подання. 
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Г97 

Гуцайлюк, Л.О. 

Бухгалтерський облік у бюджетних 

установах: первинні документи та 

облікові реєстри: навч. посібник/ Л.О. 

Гуцайлюк, В.В. Сопко, Ю.М. Іванченко. - 

К. : Центр навчальної літератури, 2006. - 

160 с. 

 

В посібнику систематизовані первинні бухгалтерські документи в 

розрізі меморіальних ордерів , які використовуються для їх 

заповнення .Такий підхід на думку авторів дасть можливість краще 

ознайомитися з первинним обліком бюджетних установ та 

систематизацією  інформації за обліковими реєстрами. Навчальний 

посібник написаний відповідно до програми курсу «Бухгалтерський 

облік в бюджетних установах». 

 У посібнику звернена увага на організацію облікового процесу в 

бюджетних установах,  систему реєстрів меморіально - ордерної 

форми та порядок їх заповнення. 

 

 

 



 

 

Збереження і розвиток установ бюджетної сфери вимагають підвищення 

віддачі фінансових, матеріальних і трудових ресурсів, що використовуються в 

цих установах, більш тісного зв’язку  виділених з бюджету коштів з 

результатами їх використання. У той час, враховуючи напруженість бюджету 

для зменшення дефіциту коштів ,для утримання бюджетних установ 

необхідно активніше запроваджувати комерційні відносини в системі 

бюджетних установ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Виставку підготувала бібліотекар 1 кат.Тининика Т. Ю. 


