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Облік в установах сектору безпеки і оборони України 

 

1. Мета опанування навчальної дисципліни. Її взаємозв’язок з іншими 

навчальними дисциплінами відповідної освітньої програми. 

Сектор безпеки і оборони України - система органів державної влади, Збройних 

Сил України, військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів, 

діяльність яких спрямована на захист національних інтересів України від загроз.  В 

умовах повномасштабної російської агресії, ефективність діяльності установ 

сектору безпеки і оборони стає запорукою  стабілізації української державності, 

національної ідентичності та демократичних цінностей. При цьому, ведення обліку 

діяльності установ сектору безпеки і оборони України, відповідно до чинного 

законодавства, має забезпечувати прозору та достовірну інформацію для прийняття 

управлінський рішень щодо ефективності функціонування сектору як в цілому, так 

і окремих його підрозділів, зокрема.  

Мета опанування навчальної дисципліни: сформувати знання та набути навики 

організації та методики обліку і звітності в установах сектору  безпеки і оборони 

України відповідно до викликів та потреб сьогодення.  

Дисципліна вдало поєднується з іншими обов’язковими та вибірковими 

дисциплінами циклу професійної підготовки: «Облік державного сектору за 

міжнародними та національними стандартами», «Аналіз виконання бюджетних 

програм», «Внутрішній контроль у державному секторі», «Публічні закупівлі», 

«Електронний документообіг у державному секторі». 

2. Програмні результати навчання та компетентності, яких набуде здобувач 

вищої освіти після опанування навчальної дисципліни. 

Після вивчення навчальної дисципліни студенти повинні знати: 

– мету та  завдання функціонування установ сектору безпеки і оборони 

України як силової складової державного сектору України; 

– нормативно-правове регулювання організації обліку в установах сектору 

безпеки і оборони України; 

– порядок документального оформлення та відображення в обліку типових 

операцій установ щодо специфічних операцій: наявності й руху військового майна, 

зброї, розрахунків, обліку особового складу та його грошового забезпечення; 

– порядок фінансового контролю за використанням бюджетних коштів та  

демонструвати професійне ставлення до рішень розпорядників коштів в частині їх 

нецільового чи неефективного використання; 

– особливості обліку благодійної  та волонтерської допомоги;  

– організаційні засади та принципи формування та подання звітності установ 

сектору безпеки і оборони України; 

вміти: 

–  організовувати обліковий процес в установах сектору безпеки і оборони 

України;  

– здійснювати первинне документальне оформлення  та відображення 

операцій з бухгалтерського обліку військового майна, зброї, виплат  грошового 

забезпечення військовослужбовцям та інших операцій, характерних для  установ 

сектору безпеки і оборони України; 



– володіти інноваційними технологіями обробки та зберігання інформації,  

підготовки та подання звітності щодо показників діяльності  установ сектору 

безпеки і оборони України. 

3. Сфера реалізації набутих компетентностей. 

Набуті після вивчення курсу знання та вміння дозволять орієнтуватись в 

особливостях правового регулювання, документального оформлення, відображення 

операцій та формування звітності установ сектору  безпеки і оборони України. 

Облікова справа в секторі безпеки і оборони України може в подальшому стати 

напрямом професійної діяльності випускника через значну чисельність підрозділів 

та високу затребуваність на ринку праці у кваліфікованих фахівцях.  

4. Зміст навчальної дисципліни за темами. 

1. Установи сектору безпеки і оборони України як складова сектору 

загального державного управління України; 

2. Нормативно-правове регулювання обліку в установах сектору безпеки і оборони 

України; 

3. Організація обліку в установах сектору безпеки і оборони України. 

4. Порядок документального оформлення та відображення в обліку типових 

операцій з урахуванням військової специфіки  

5.  Особливості обліку військового майна. 

6.  Особливості обліку зброї та боєприпасів. 

7. Облік благодійної та волонтерської допомоги в натуральній та грошовій формі 

8.  Облік особового складу у військових частинах та їх підрозділах  

9. Порядок складання звітності в установах сектору  безпеки і оборони України. 

5. Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти. Гнилицька Лариса Володимирівна, 

д.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, larisakneu@ukr.net 
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