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Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є виступають безпосередньо 

Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі. 

 

Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань з 

регулюючих положень і змісту основних Національних стандартів 

бухгалтерського обліку в державному секторі та їх тлумачень, а також 

оволодіння практичними навичками щодо їх застосування. 

  

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: засвоїти основні вимоги Національних 

стандартів бухгалтерського обліку в державному секторі економіки та вміти їх 

застосовувати на практиці. 

  

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін 
«Макроекономіка», «Фінанси підприємств», «Бюджетна система», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Державне регулювання економіки», 

«Облік у бюджетних установах», «Бухгалтерський облік в галузях економіки», 

«Державний фінансовий контроль».  

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни «Національні стандарти 

бухгалтерського обліку в державному секторі економіки» передбачає 

досягнення такого кваліфікаційного рівня підготовки магістра, за якого він 

повинен: 

а) знати:   
- положення НПСБО ДС, що регламентують порядок обліку основних 

засобів; 

- порядок розкриття інформації про облікову політику, облікові оцінки та 

помилки у фінансовій звітності; 

- порядок розкриття інформації про основні засоби у фінансовій звітності; 



- порядок розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій 

звітності; 

- порядок розкриття інформації щодо зменшення корисності активів у 

фінансовій звітності; 

- порядок розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій 

звітності; 

- порядок розкриття інформації про витрати на позики у фінансовій 

звітності; 

- порядок визнання та оцінка зобов’язань; 

- порядок виплат працівникам; 

- вплив змін валютних курсів. 

б) уміти: 

- відображати інформацію про виплати працівникам відповідно до 

НПСБО ДС; 

- відображати інформацію про вплив змін валютних курсів відповідно до 

НПСБО ДС; 

- відображати інформацію про зменшення корисності активів; 

- відображати інформацію про облікову політику, облікові оцінки та 

помилки у фінансовій звітності; 

- відображати інформацію про основні засоби, нематеріальні активи та 

фінансові інвестиції у фінансовій звітності. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема 1.    Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі: 

структура і правила застосування. 

Тема 2.    Облік основних засобів за НПСБО ДС. 

Тема 3.    Облік нематеріальних активів за НПСБО ДС. 

Тема 4 Облік запасів за НПСБО ДС. 

Тема 5.    Зміни облікових оцінок та виправлення помилок за НПСБО ДС. 

Тема 6.    Зменшення корисності активів відповідно до НПСБО ДС. 

Тема 7.    Визнання та оцінка зобов’язань за НПСБО ДС. 

Тема 8.    Виплати працівникам відповідно до НПСБО ДС. 

Тема 9.  Облік фінансових інвестицій за НПСБО ДС. 

Тема 10.  Вплив змін валютних курсів відповідно до НПСБО ДС. 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н.. доц. Труш 

І.Є. 

 

Рекомендована література 

1. Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010р. № 2456 – VI (зі 

змінами та доповненнями). 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=347445&cat_id=35489


2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ (зі змінами та 

доповненнями). 

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 332-VIII (зі 

змінами та доповненнями). 
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деяких інших законодавчих актів» від 31.07.2014 р. № 1621-VII. 

7. Закон України «Про державний бюджет України на 2016р.» від 

25.12.2015 , № 928-VIII (зі змінами та доповненнями). 

8. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 

деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 , 

№ 71-VIII. 

9. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

щодо удосконалення податкового контролю за трансфертним ціноутворенням» 

від 28.12.2014 , № 72-VIII. 

10. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 , № 77-VIII. 

 

Іnternet сайти 

1. http://www. rada.gov.ua/ - веб-сайт Верховної Ради України. 

2. http://minfin.kmu.gov.ua/ - веб-сайт Міністерства фінансів України. 

3. http://sfs.gov.ua/- веб-сайт Державної фіскальної служби України. 

4. http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/index - веб-сайт Державної аудиторської 

служби України. 

5. https://www.bank.gov.ua/ - веб-сайт Національного банкуУкраїни. 

6. http://www.ukrstat.gov.ua/ - веб-сайт Державної служби статистики 

України. 

7. http://treasury.gov.ua/ - веб-сайт Державної казначейської служби 

України.  

8. http://www. vobu.com.ua - веб-сайт Всеукраїнської професійної газети 

«Все про бухгалтерський облік». 

9. https://buhgalter.com.ua/ - веб-сайт для бухгалтера «Бухгалтер com.ua». 

10. http://balance.ua/ - веб-сайт практичного журналу «Баланс». 

11. http://buhbudget.com.ua/ - веб-сайт професійного видання 

«Бухгалтерія: бюджет». 

12. http://www. buhgalteria.com.ua - веб-сайт газети «Бухгалтерія». 

13. http://www.kadrovik.ua/ - веб-сайт Всеукраїнської асоціації кадровиків. 
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