
Фінансовий облік 

Заплановані результати навчання: 

Мета вивчення навчальної дисципліни:  

Метою викладання навчальної дисципліни є 

опанування теорії та практики ведення фінансового обліку активів, капіталу 

та зобов’язань, порядку формування фінансових результатів та використання 

прибутку на підприємствах різних форм 

власності. 

Основні завдання навчальної дисципліни: Основними завданнями 

вивчення дисципліни «Фінансовий облік» є засвоєння теоретичних та 

практичних основ щодо порядку облікового відображення господарських 

операцій підприємств різних форм власності згідно Національних Положень 

(Стандартів) бухгалтерського обліку, вивчення порядку підготовки 

бухгалтерської інформації для відображення її у формах бухгалтерської 

звітності. 

 Компетентності:  

Загальні:  

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗК03. Здатність працювати в команді. 

 ЗК04.Здатність працювати автономно. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

Фахові (спеціальні):  

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування. 

Програмні результати навчання:  

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 



власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку.  

Тема 2. Облік грошових коштів.  

Тема 3. Облік поточних та довгострокових фінансових інвестицій.  

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості.  

Тема 5. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів та нематеріальних активів.  

Тема 6. Облік виробничих запасів.  

Тема 7. Облік біологічних активів.  

Тема 8. Облік короткострокових та довгострокових  зобов’язань. 

Тема 9. Облік праці та її оплати.  

Тема 10. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів.  

Тема 11. Облік власного капіталу.  

Тема 12. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності.  

Трудомісткість:  

Загальна кількість годин 240 год 

 Кількість кредитів 8  

Форма семестрового контролю: 3 семестр – залік, 4 семестр -  екзамен 


