
  



2 

 

 

 

Розробник: Чередніченко Тетяна Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент 

кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу, доцент. 

email: chereta@ukr.net 

 

Форма навчання — очна (денна)      

Семестр — 2 

Кількість кредитів ECTS — 4 

Форма підсумкового контролю — залік     

Мова(и) викладання українська       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Чередніченко Т.В., 2022.  

© КНЕУ, 2022. 

 

 

 

 



3 

 

 

ЗМІСТ 

ВСТУП…………………………………………………………………………………. 4 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ……….................... 6 

2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ ……………………… 7 

Змістовий модуль 1 «Характеристика бухгалтерського обліку установ сектору 

безпеки та оборони України»…………………………………………………………. 

Тема 1. Засади побудови бухгалтерського обліку в установах сектору 

безпеки та оборони України…………………………………………………………… 

Тема 2. Організація обліку в установах сектору безпеки та оборони 

України…………………………………………………………………………………. 

Тема 3. Облік військового майна в установах сектору безпеки та 

оборони України………………………………………………………………………. 

Тема 4. Облік списання військового майна в установах сектору 

безпеки та оборони України…………………………………………………………. 

Тема 5. Облік запасів в установах сектору безпеки та оборони України………… 

Тема 6. Облік розрахунків з військовослужбовцями в установах 

сектору безпеки та оборони України……………………………………………….. 

Тема 7. Облік доходів та витрат в установах сектору безпеки та 

оборони України………………………………………………………………………. 

Тема 8. Звітність про наявність і рух військового майна…………………………… 

 

7 

7 

 

7 

 

7 

 

8 

 

8 

8 

 

8 

 

9 

9 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА……………… 9 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів навчання 

здобувача………………………………………………………………………………. 

 

9 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної  

дисципліни …………………………………………………………………………. 

 

12 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА………………………… 13 

4.1. Основна література …………………………………………………………… 13 

4.2. Додаткова література …………………………………………………………. 14 

  

 

 

 

  



4 

 

ВСТУП 

Робоча програма навчальної дисципліни «Облік в установах сектору безпеки і 

оборони України» розроблена відповідно до Положення про робочу програму 

навчальної дисципліни в ДВНЗ «КНЕУ ім. В. Гетьмана», затвердженого Вченою 

радою Університету 27.05.2021 р. (протокол  № 10) та введеного в дію наказом ректора від 

27.05.2021 р. №306. 

Анотація навчальної дисципліни: 
Облік в установах сектору безпеки і оборони України – це сукупність принципів, 

методів, форм, прийомів системи 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.  

Міждисциплінарні зв’язки навчальної дисципліни: Облік в установах сектору 

безпеки і оборони України як навчальна дисципліна інтегрує велику кількість базових 

понять та прийомів з дисциплін таких, як: «Облік державного сектору за міжнародними та 

національними стандартами», «Аналіз виконання бюджетних програм», «Внутрішній 

контроль у державному секторі», «Публічні закупівлі», «Електронний документообіг у 

державному секторі». 

Метою вивчення навчальної дисципліни є – формування у здобувачів 

теоретичних знань та практичних навичок організації та методики обліку і звітності в 

установах сектору безпеки і оборони України відповідно до викликів та потреб 

сьогодення.  

 Завдання навчальної дисципліни полягає у формуванні у здобувачів цілісної 

системи знань щодо організації та методики обліку і звітності в установах сектору безпеки і 

оборони України.  

Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних аспектів останніх 

розробок з методики і організації різних складових обліку і звітності в установах сектору 

безпеки і оборони України.  

Методи навчання та засоби діагностики, що відповідають визначеним результатам 

навчання за навчальною дисципліною, наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Результати та методи навчання, засоби діагностики за навчальною 

дисципліною «Облік в установах сектору безпеки і оборони України» 

Результати навчання за навчальною дисципліною Методи 

навчання 

Засоби 

діагностики 

1. Знання:  

1.1 напрямів організації облікового процесу за 

стадіями первинного, аналітичного, 

синтетичного, підсумкового обліку та 

регламентування обов'язків  його виконавців у 

відповідності до потреб управління суб’єктом 

сектору безпеки і оборони; 
 

лекція, 

семінарське 

заняття, дискусія, 

дискурс 

Презентація і 

захист 

результатів 

діяльності, тест, 

бліцопитування, 

перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, виконання 

1.2 додаткових принципів та методів при 

обговоренні результатів досліджень та 

лекція, 

семінарське 

заняття, 
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інновацій; аналітична робота індивідуальних та 

командних 

завдань, Case-

study, 

контрольна 

(модульна) 

робота, дискурс, 

.екзамен. 

1.3 інноваційних  технологій, обґрунтовувати 

вибір та пояснювати застосовування нової 

методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління установ 

сектору безпеки і оборони; 

 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 
1.4 знання особливостей документообігу і 

діловодства, здатність обирати раціональні 

варіанти зберігання первинних документів, 

облікових регістрів та форм звітності у 

поточному та постійному архівах установ 

сектору безпеки і оборони; 
 

1.5 удосконалення  організаційних  процедур 

внутрішнього  контролю в умовах 

функціонування автоматизованих систем 

обробки облікової інформаціїв установах 

сектору безпеки і охорони; 
1.6 розуміння організації та методики аудиту в 

секторі безпеки і оборони; 
1.7 проектування, планування і проведення 

пошукових і розвідувальних робіт, їх 

інформаційного, методичного, матеріального, 

фінансового та кадрового забезпечення в 

установах безпеки і оборони; 

2. Уміння/навички:  
2.1 організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у 

відповідності з  вимогами менеджменту 

установ сектору безпеки і оборони; 
 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, дискурс 

Презентація, 

дискурс, перевірка 

виконання 

індивідуальної 

(командної) 

роботи, бліц 

опитування, 

перевірка 

виконання 

аналітично- 

розрахункових 

робіт, Case study, , 

контрольна 

(модульна) 

робота, залік 

2.2 уміння аналізувати, систематизувати, 

оцінювати навчальний матеріал;  

семінарське 

заняття, розв’язок 

модельованого 

завдання, дискурс 

2.3 генерувати нові ідеї (креативність); семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій, 

дискурс, Case 

study 

2.4 робити узагальнення і висновки щодо облікової    

інформації; 
 

2.5 проводити оцінювання досягнутого результату, 

процесу; 

2.6 осмислювати  сутність посталої проблеми; 
 

семінарське 

заняття, 

розв’язок 

модельованого 

завдання 

2.7 формулювати цілі діяльності. 

3. Комунікація: 

 здатність формувати та коригувати  облікову 

політику суб’єкта господарювання, застосовувати 

облікові оцінки та моделі обліку у відповідності до 

концептуальних основ і облікових стандартів та 

розкривати інформацію у звітності сектору безпеки 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

 

 

Перевірка 

виконання 

аналітично- 
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і оборони; 

 здатність організовувати процес формування та 

використання облікової інформації для ухвалення 

обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях 

управління бюджетною установою сектору безпеки 

і оборони. 

 

 

дискусія,   

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

розрахункових 

робіт, виконання 

вирішених 

конкретних задач 

та ситуацій, 

презентація, 

дискурс, екзамен 

4. Відповідальність і автономія: 

 продемонструвати розуміння  застосовувати 

методологічні засади обліку за міжнародними 

стандартами бухгалтерського обліку для 

державного сектору в процесі облікового 

відображення активів, зобов’язань, власного 

капіталу, доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності бюджетної установи 

сектору безпеки і оборони. 

 

 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, дискусія, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

Перевірка 

виконання 

вирішених 

конкретних задач 

та ситуацій, 

презентація, 

дискурс, залік 

 
 

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Таблиця 2 

Тематичний план навчальної дисципліни «Облік в установах сектору 

безпеки і оборони України» 

Назва теми Кількість годин 

Очна (денна) форма навчання 

Лекції 
Практичні 

Індиві 

дуальні 
СРЗ 

Змістовий модуль 1 «Характеристика бухгалтерського обліку установ сектору 

безпеки та оборони України» 

Тема 1. Засади побудови 

бухгалтерського обліку в установах 

сектору безпеки та оборони України. 
1 1 1 6 

Тема 2. Організація обліку в установах 

сектору безпеки та оборони України. 
1 1 1 6 

Тема 3. Облік військового майна в 

установах сектору безпеки та оборони 

України. 
2 1 1 6 

Тема 4. Облік списання військового 

майна в установах сектору безпеки та 

оборони України. 
4 1 1 6 

Тема 5. Облік запасів в установах 

сектору безпеки та оборони України. 
2 2 2 6 

Тема 6. Облік розрахунків з 

військовослужбовцями в установах 

сектору безпеки та оборони України. 
2 2 2 6 

Тема 7. Облік доходів та витрат в 

установах сектору безпеки та оборони 

України. 
2 2 2 6 

Тема 8. Звітність про наявність і рух 

військового майна. 
2 2 2 6 

Виконання вибіркового завдання - - - 10 

Контрольна (модульна) робота - 2 - - 
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Підготовка до контрольної 

(модульної) роботи 
- - - 8 

Виконання підсумкової контрольної 

роботи 
- 2 -  

Підготовка до підсумкової 

контрольної роботи 
- - - 10 

Усього: 16 16 12 76 

Підсумковий контроль (залік) 

Разом: годин 120 

 кредитів 4 

 

 

1. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 «ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

УСТАНОВ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ ТА ОБОРОНИ УКРАЇНИ» 

 

Тема 1. Засади побудови бухгалтерського обліку в установах сектору 

безпеки та оборони України. 

Структура та особливості діяльності установ сектору безпеки та оборони України. 

Статус установ сектору безпеки та оборони України як юридичних осіб. Особливості 

фінансово-господарської діяльності установ сектору безпеки та оборони України. 

Кошторис як основний фінансовий документ. Порядок складання, розгляду і 

затвердження кошторису. 

Роль бухгалтерського обліку установ сектору безпеки та оборони України. Функції 

та завдання установ сектору безпеки та оборони України. Предмет та об'єкти 

бухгалтерського обліку. Господарські засоби і джерела їх утворення як об'єкти 

бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерський баланс установ сектору безпеки та оборони України. Розділи 

балансу: нефінансові активи, фінансові активи, витрати, власний капітал, зобов'язання, 

доходи. Характеристика статей активу і пасиву. Значення балансу.  

План рахунків бухгалтерського обліку та його взаємозв'язок з балансом. Побудова 

плану рахунків. Економічна характеристика класів рахунків. Форми бухгалтерського 

обліку. Схема побудови Книги «Журнал-Головна». Меморіальні ордери, накопичувальні 

відомості, їх побудова і призначення. 

 

Тема 2. Організація обліку в установах сектору безпеки та оборони 

України. 

Особливості організації бухгалтерського обліку. Регулювання бухгалтерського 

обліку в бюджетних установах. Державне керівництво бухгалтерським обліком в 

бюджетних установах та його рівні. Облікова політика бюджетних установ, її зміст. 

Організація ведення обліку та документальне оформлення руху військового майна 

в службах забезпечення органів військового управління. 

Організація, ведення обліку та документальне оформлення руху військового майна 

в центрі забезпечення. Організація, ведення обліку та документальне оформлення руху 

військового майна у військовій частині. Організація обліку військового майна з 

використанням засобів автоматизації. 

 

Тема 3. Облік військового майна в установах сектору безпеки та 

оборони України. 

Основи побудови бухгалтерського обліку військового майна. Облік необоротних 

активів. Облік запасів. Облік військового майна спеціального призначення. 
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Поняття військове майно». Класифікація військового майна. Відповідальність за 

стан бухгалтерського обліку. Посадові інструкції для працівників обліку військового 

майна. Норми часу на ведення бухгалтерського обліку. Види облікових документів, 

порядок їх складання, оформлення, ведення та зберігання.  

 

Тема 4. Облік списання військового майна в установах сектору 

безпеки та оборони України. 

Списання військового майна в установах сектору безпеки та оборони України. | 

Порядок списання військового | майна. Нормативно-правове регулювання списання 

військового майна. Облік трофейного майна. Відпуск та відправлення військового майна. 

Доставка військового майна. Бойові втрати озброєння. Облік зброї вбитих та поранених. 

 

Тема 5. Облік запасів в установах сектору безпеки та оборони України. 
Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку запасів. Класифікація запасів. 

Оцінка в поточному обліку. Види оцінки: первісна, справедлива та відновлювальна 

вартість. Переоцінка запасів. Документація та оперативний облік надходження запасів. 

Документація та оперативний облік відпуску й витрачання запасів. Облік запасів на 

складах та його зв'язок з обліком в бухгалтерії. Методи сортового обліку запасів. 

Синтетичний облік запасів. Обліково-економічна характеристика рахунків 15, 17, 18. 

Основні бухгалтерські проведення з обліку руху запасів.  

Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). Особливості передачі 

в експлуатацію МШП. Обліково-економічна характеристика рахунку 1812. Основні 

бухгалтерські проведення з обліку МШП. Побудова і і порядок ведення меморіального 

ордера № 10. Інвентаризація запасів і порядок відображення її результатів. 

 

Тема 6. Облік розрахунків з військовослужбовцями в установах 

сектору безпеки та оборони України. 
Облік використання робочого часу. Табельний облік. Контроль виходу на роботу та 

відходу з роботи. Нормування робочого часу. Форми та системи оплати праці. Оплата 

праці працівників на основі єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці 

працівників установ окремих галузей бюджетної сфери. Почасова і відрядна форми. 

Штатно-окладна і погодинна системи оплати праці. Особливості оплати праці державних 

службовців. Основна і додаткова заробітна плата. Фонд заробітної плати. Контроль за 

використанням фонду грошового забезпечення.  

Нарахування грошового забезпечення. Особливості в різних галузях. Доплати й 

надбавки до грошового забезпечення. Нарахування на підставі середньої заробітної плати. 

Утримання із грошового забезпечення. Порядок оформлення розрахунків із 

військовослужбовцями та виплата грошового забезпечення. Платіжні та розрахунково-

платіжні відомості. Виплата грошового забезпечення через банківські установи.  

Синтетичний і аналітичний облік грошового забезпечення й пов'язаних з нею 

розрахунків. Обліково-економічна характеристика рахунку 65. Основні бухгалтерські 

проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера №5. Облік розрахунків зі 

страхування. Бюджетні установи як страхувальники. Обліково-економічна характеристика 

субрахунку 6313.  

 

Тема 7. Облік доходів та витрат в установах сектору безпеки та 

оборони України. 

Поняття доходів в установах сектору безпеки та оборони України, їх планування. 

Завдання бухгалтерського обліку доходів. 

 Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального фонду 

(плата за послуги, інші джерела власних надходжень, доходи за іншими надходженнями); 

доходи за обмінними та необмінними операціями. 
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Облік грошових коштів та доходів загального фонду. Порядок отримання 

асигнувань із загального фонду бюджету. Єдиний казначейський рахунок. Порядок 

отримання асигнувань через органи Державної казначейської служби України. Відкриття 

реєстраційних рахунків. Обліково-економічна характеристика субрахунків рахунків 23, 

70. Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 

№ 2. 

Поняття видатків в установах сектору безпеки та оборони України, їх планування. 

Завдання бухгалтерського обліку видатків. Класифікація видатків за різними ознаками. 

Видатки загального фонду і видатки спеціального фонду. Касові і фактичні видатки. 

Бюджетна класифікація видатків: функціональна, відомча, програмно-цільова, 

економічна. Поточні і капітальні видатки. Коди економічної класифікації видатків. 

Видатки за захищеними статтями бюджету. 

Поняття витрат в установах сектору безпеки та оборони України. Класифікація 

витрат за різними ознаками. Витрати за обмінними та необмінними операціями.  

Облік витрат за обмінними та необмінними операціями. Основні бухгалтерські 

проведення. Аналітичний облік витрат за обмінними та необмінними операціями. Облік 

касових та фактичних видатків. Аналітичний облік касових та фактичних видатків. 

Обліково-економічна характеристика рахунків Класу 8 «Витрати». 

 

Тема 8. Звітність про наявність і рух військового майна. 
Значення звітності в установах сектору безпеки та оборони України. Склад та 

охоплення звітності. Класифікація звітності. Користувачі звітності в установах сектору 

безпеки та оборони України. Вимоги до підготовки та подання звітності в установах 

сектору безпеки та оборони України. Нормативне регулювання складання і подання 

звітності в установах сектору безпеки та оборони України. Загальні питання організації 

річного узагальнення даних бухгалтерського обліку. Підготовка облікових даних для 

складання звітності.  

Призначення фінансової звітності в установах сектору безпеки та оборони України. 

Нормативне регулювання складання та подання фінансової звітності бюджетних установ. 

Вимоги та принципи фінансової звітності в установах сектору безпеки та оборони 

України. Склад та види фінансової звітності бюджетних установ відповідно до 

НП(СУБОДС 101 «Подання фінансової звітності».  

Призначення бюджетної звітності в установах сектору безпеки та оборони України. 

Нормативне регулювання складання та подання бюджетної звітності бюджетних установ. 

Вимоги та принципи бюджетної звітності бюджетних установ. Склад та види бюджетної 

звітності бюджетних установ. 

Призначення податкової звітності в установах сектору безпеки та оборони України. 

Нормативне регулювання складання та подання податкової звітності бюджетних установ. 

Вимоги та принципи податкової звітності бюджетних установ. Склад та види податкової 

звітності бюджетних установ. 

 

 

3. ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ ЗДОБУВАЧА 

3.1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання результатів 

навчання здобувачів 

Курс складається з одного змістовного модулю (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1 – 8. Заняття 

проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується дисципліна – 

заліком.  
Під час вивчення навчальних дисциплін у продовж семестру оцінюванню 

підлягають результати навчання, що виявляються через продемонстровані здобувачем 

знання та набуті уміння й навички, а саме: 

а) виконання завдань під час навчальних занять: 
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 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт; 

в) індивідуальні завдання самостійної роботи; 

г) підсумкова контрольна робота. 

За виконання науково-дослідницьких робіт здобувач може отримати додаткові 

(заохочувальні) бали – до 10 балів. 

Поточний контроль може також здійснюватися на базі платформи Moodle та інших 

хмарних сервісів синхронного відеозв’язку (BigBlueButton, Zoom, Google Meet, Teams 

тощо) 

Результат поточного контролю знань здобувача в цілому оцінюються в діапазоні від 

0 до 50 балів (включно).  

Підсумкова контрольна робота здобувача оцінюється в діапазоні від 0 до 50 балів. 

Здобувача не допускають до підсумкового контролю у таких випадках: 

− за результатами поточного контролю здобувач набрав від 0 до 20 балів 

(включно). У цьому разі він вважається таким, що не виконав вимоги робочої 

програми навчальної дисципліни та має академічну заборгованість; отримує право за 

власною заявою опанувати навчальну дисципліну в наступному семестрі понад 

обсяги, встановлені навчальним планом відповідної освітньої програми на засадах 

факультативного вивчення за індивідуальним графіком згідно з Положенням про 

надання додаткових освітніх послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами 

і освітніми програмами; 

− здобувач пропустив більш як 50% практичних (семінарських), не 

відпрацювавши їх. У цьому разі рішення про недопущення до заліку / написання 

підсумкової контрольної роботи приймається деканом факультету до початку 

екзаменаційної сесії. 

Загальна підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни у формі заліку. 

Залік – форма підсумкового контролю, що передбачає оцінювання рівня 

засвоєння здобувачами вищої освіти навчального матеріалу на підставі результатів 

поточного контролю: 

− роботи на семінарських, практичних заняттях або заняттях в дистанційному 

режимі, контрольних (модульних) робіт та завдань для самостійного опрацювання 

здобувачів (до 50 балів); 

− підсумкової контрольної роботи (до 50 балів), яка виконується здобувачами 

на останньому / передостанньому навчальному занятті. 

Під час виконання підсумкової контрольної роботи / контрольної (модульної) 

роботи здобувач може користуватися лише переліком матеріалів, дозволених 

викладачем. Використання інших матеріалів та інформаційних засобів (сторонні 

друковані матеріали, інтернет, мобільний телефон, планшет, смарт-годинник, 

додаткові вкладки браузера на комп’ютері (у разі комп’ютерного тестування) тощо) 

вважається порушенням Етичного кодексу й дає підстави відсторонити цього 

здобувача від виконання контрольної роботи та оцінити результати її виконання в 0 

балів. 

Підсумкова оцінка вивчення навчальної дисципліни з підсумковим контролем у 

формі заліку визначається як сума балів, отриманих  здобувачем упродовж усього 

навчального семестру та систематично зафіксованих в Електронному журналі. 

Підсумкова оцінка автоматично вноситься до залікової відомості навчальної 

дисципліни. Виставлення підсумкової оцінки в залікову відомість не вимагає 

обов’язкової присутності здобувача. 

Здобувач, який набрав за результатами підсумкового контролю у формі заліку 

менше 20 балів (включно) та/або пропустив більш як 50% практичних занять 
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(семінарських, контактних), не відпрацювавши їх, вважається таким, що має 

академічну заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю 

навчальну дисципліну в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним 

планом відповідної освітньої програми на засадах факультативного вивчення за 

індивідуальним графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх 

послуг понад обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувачі, які за результатом підсумкового контролю у формі заліку набрали 

21-59 балів (включно), після додаткової самостійної підготовки мають право 

перескласти залік. 

Перескладання заліку з навчальної дисципліни дозволяється не більше двох 

разів: один раз науково-педагогічному (педагогічному) працівнику, який викладав 

відповідну навчальну дисципліну, другий – комісії з двох науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників відповідної кафедри) протягом перших чотирьох тижнів 

наступного семестру. В обох випадках загального підсумкового оцінювання 

результатів навчання цих здобувачів враховується результат їх поточного контролю. 

Здобувач, який за результатами другого перескладання заліку (комісії) з 

навчальної дисципліни набрав менше 60 балів, вважається таким, що має академічну 

заборгованість. Він має право за власною заявою опанувати цю навчальну дисципліну 

в наступному семестрі понад обсяги, встановлені навчальним планом відповідної 

освітньої програми на засадах факультативного вивчення за індивідуальним 

графіком згідно з Положенням про надання додаткових освітніх послуг понад 

обсяги, встановлені навчальними планами і освітніми програмами. 

Здобувач, який не написав заяву на факультативне вивчення навчальної 

дисципліни, а отже не ліквідував наявну академічну заборгованість протягом двох 

навчальних семестрів, підлягає відрахуванню з Університету. 

Як виняток, здобувачам надається можливість дострокового складання заліків, 

екзаменів, дистанційних екзаменів у випадках: 

− невідкладного лікування на період проведення сесії; 

− вагітності і пологів; 

− офіційного запрошення на навчання за профілем спеціальності; 

− наявності інших важливих підстав, що не порушують законодавство, 

нормативні документи Університету та мають документальне підтвердження. 

Дозвіл на дострокове складання заліків надається деканом факультету за 

умови, що на момент подання заяви здобувач отримав не менше 50% від 

максимально можливої кількості балів за результатами поточного контролю з 

навчальної дисципліни. 

Таблиця 3 

Структура підсумкової оцінки за накопичувальною системою з навчальної 

дисципліни “Облік в установах сектору безпеки і оборони України» 

 (форма підсумкового контролю – залік) 

Види навчальної діяльності здобувача Розподіл балів за формами 

навчання 

Очна (денна) форма навчання 

Робота на навчальних заняттях (семінарських, 

практичних, лабораторних, контактних заняттях, 

заняттях у дистанційному режимі) 

 

30 балів 

Виконання контрольних (модульних) робіт 
10 балів 

Виконання та захист індивідуальних завдань 

самостійної роботи (за вибором здобувача) 10 балів 
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Представлення результатів науково-дослідних робіт 

здобувача: 

1. Участь у студентських олімпіадах, конкурсах 

наукових робіт, грантах, науково-дослідних проєктах. 

2. Публікація наукових статей, тез доповіді на 

конференції. 

 

 

Додаткові (заохочувальні) бали 

 (до 10 балів) 

Виконання підсумкової контрольної роботи 50 

Кількість балів за результатами 

поточного контролю 

100 балів 

Підсумкова кількість балів з 

навчальної дисципліни 

100 балів 

 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 2-во бальну та шкалу за системою    

ECTS здійснюється в такому порядку: 

Таблиця 4 

Шкала оцінювання підсумкового контролю з навчальної дисципліни  

(форма підсумкового контролю – залік) 

100-бальна шкала 

Оцінка при підсумковому 

контролі 
Шкала 

ECTS 
у формі заліку 

90 – 100 

зараховано 

А 

80 – 89 В 

70 – 79 С 

66 – 69 D 

60 – 65 Е 

21 – 59 
не зараховано з можливістю 

перескладання  
FX 

0 – 20 

не зараховано 

з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни 

F 

 

 

3.2. Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни. 

Перезарахування та визнання результатів навчання з навчальної дисципліни “Облік 

в установах сектору безпеки і оборони України» або її окремого компонента можливе в 

таких випадках: 

− участь здобувача в програмі академічної мобільності (навчання в інших 

Університетах України або інших країн) відповідно до Положення про включене 

навчання і навчання за програмами Європейського Союзу студентів ДВНЗ «КНЕУ ім. 

В. Гетьмана» у закордонних вищих навчальних закладах, Положення про порядок 

реалізації права на академічну мобільність у Державному вищому навчальному 

закладі «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», 

Положення про порядок оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти в 

Державному вищому навчальному закладі «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; 

− участь у програмах здобуття неформальної та інформальної освіти 

відповідно до Положення про визнання результатів навчання в Державному вищому 

навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», отриманих здобувачами у неформальній та інформальній освіті». 
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4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

1. Бюджетний Кодекс України від 08.01.10 р. № 2456-МІ Електронний ресурс. - Режим 

доступу // https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/  

2. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ. Наказ Про затвердження Інструкції з обліку 

військового майна у Збройних Силах України (Із змінами, внесеними згідно а Наказом 

Міністерства оборони № 373 від 10.07.2019) https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-

19#n2  

3. МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ НАКАЗ 26.07.2018 м. Київ № 370. Про 

затвердження Інструкції з діловодства та документування управлінської інформації в 

електронній формі в Міністерстві оборони України та Генеральному штабі Збройних 

Сил України 

4. КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА від 7 грудня 2016 р. № 921 Київ Про 

затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і 

військовозобов'язаних (Із змінами, внесеними згідно з Постановою №74 від  02 2019) 

https://pravo.uteka.ua/doc/Pro-zatverdzhennya-Poryadku-organizacii-ta-vedennya-

vijskovogo-obliku-prizovnikiv-i-vijskovozobovyazanix 

5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 

Ма 996 (Електронний ресурс). - Режим доступу / 

6.  Про бюджетну класифікацію: Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.11 №11 . 

Електронний ресурс  - Режим доступу http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0011201-11 

7. Про затвердження  деяких  нормативно-правових |актів з бухгалтерського обліку в 

державному секторі: наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2015 №1209. - 

Режим доступу  : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#Text  

8. Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету та Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету : наказ 

Державного казначейства України, Міністерства фінансів України  від 12.03.2012  

№333  - Режим доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text  

9. Про затвердження карток і книг аналітичного обліку суб'єктів державного сектору та 

порядку їх складання : наказ Міністерства фінансів України від 24 липня 2017 р. № 604. 

– Режим  доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17#Text  

10. Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі 7 

наказ Міністерства фінансів України від 31.12.2013 № 1203. - Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14#Text  

11. Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов'язань 

бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з 

бухгалтерського обліку бюджетних установ: наказ Міністерства фінансів України 

02.04.2014 |№ 312 - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14#Text  

12. Закон України від 20.05.2014р. №1275-МІЇ «Про внесення змін до законодавчих актів 

України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення 

мобілізації» 

13. Закон України віл 22.07.2014 № 1595-МІ «Про затвердження Указу Президента 

України "Про часткову мобілізацію». 

14. Закон України від 25.03.1992р. № 2230-ХИ «Про військовий обов'язок ї військову 

службу» 

15. Закон України віл 21.09.1999р. № 1075-ХІМ «Про правовий режим майна у Збройних 

Силах України». ІЗ. Закон України від 21.09.1999р. «Про господарську діяльність у 

Збройних Силах України». 

16. Закон України віл 21.10.1993р. «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

17. Указ президента України віл 21.07.2014р. № 6017/2014 «Про часткову мобілізацію» 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0849-19#n2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-16#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0456-12#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0895-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0426-14#Text
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18. Указ президента України віл 1.05.2014р. № 47/2014 «Про заходи щодо підвищення 

обороноздатності держави»  

19. Указ президента України віл 14.10.2014р. № 562/2013 «Про строки проведення 

чергових призовів, чергові призови громадян України на строкову військову службу 

та звільнення в запас військовослужбовців у 2014 році» 

20. Постанова Кабінету міністрів України віл 31.10.2012р. № 998 «Деякі питання з повної 

компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи 

надзвичайного стану» 

21. Постанова Кабінету міністрів України віл 28.12.2000р. № 1921 «Про Затвердження 

Положення про військово-транспортний обов'язок 

22. Облік у бюджетних установах Під редакцією Джоги Р.Т. - К: КНЕУ, 2006. 476с. 

23. Свірко С.В. Кондратюк 10. Дорошенко СВ. Старченко НМ. Бухгалтерський облік ї 

контроль у контексті Бюджетного кодексу України посіб. / С. В. Свірко, І. О. 

Кондратюк, О. О. Дорошенко, Н. М. Старченко. - К. ДННУ "Акад. фін. управління", 

2012. - 940 с. 

24. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: 

Навчально-методичний посібник. - К.: КНЕУ, 2000. - І8бс.4.2. 

 

4.2. Додаткова література 

1. Свірко С.В. Фірер Д.О. Застосування НП(С)БОдЛО. Практичний посібник: Програма 

САРЗ «Сертифікований бухгалтер бюджетних установ». - К. ТОВ «Всеукраїнський 

інститут права і оцінки», 2012. - 314е. 

2. Облік у бюджетних установах Електронний ресурс: практикум / С. В. Свірко, Ї. О. 

Кондратюк, Р. Т. Джога; ред. С. В. Свірко; Міністерство освіти ї науки, мололі та 

спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. Унів. ім. В. Гетьмана". -  К.: КНЕУ, 2012. 

- 346 с. - Загл. титул. з екрана. - Електрон. видання. 

3. Бухгалтерський облік і контроль державного сектору в умовах модернізації 

управління державними фінансами: у 2 т. за ред. .Л.Г. Ловинської. - К.: ДННУ 

«Акад.фін.управління», 2013. - 568с.  

4. Свірко С.В. Бухгалтерський облік у бюджетних установах: методологія та організація: 

Монографія. - К.: КНЕУ, 2006. - 243с. 

5. «Облік військового майна у бюджетних установах Збройних Сил України» Ворона О.І., 

та ін. Посібник під редакцією Марко І.Ю. С.256-266-К. Знання України 2005р.-512с. 

6. Офіційний сайт Міністерства оборони України - Електронний ресурс. - Режим доступу: 

https://www.mil.gov.ua/  
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