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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма навчання 

Кількість кредитів  – 4,5 

Галузь знань: 

05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

(шифр і назва) 

нормативна 

 

Модулів –  

Спеціальність: 

051 «Економіка 

підприємства» 

(шифр і назва) 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 12 3-й -й -й 

Індивідуальне науково-

дослідне завдання ______ 

 

Семестр 

Загальна кількість годин –

135   

6-й -й -й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 5 

самостійної роботи 

студента – 4 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

молодший спеціаліст 

 

30год. год. год. 

Практичні  

   46год. год. год. 

Семінарські  

-год. - год. год. 

Лабораторні 

- год.  год. год. 

Самостійна робота 

59 год.   год. год. 

Індивідуальні завдання:  

год. 

Вид контролю:  

екзамен- залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної роботи становить 

(%): 

для денної форми навчання –56/44 
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2 Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік» є формування 

знань з організації та методології ведення фінансового обліку в організаціях. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фінансовий облік» є 

вивчення раціональних методів фінансового обліку в ринкових умовах 

господарювання, правильного відображення господарських операцій на рахунках 

фінансового обліку, внесення записів до облікових регістрів, формування навичок 

використання фінансової звітності для контролю та аналізу господарської 

діяльності. 

 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:    

- порядок проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей та 

інших активів та зобов’язань підприємства; 

- методи обліку запасів при їх списанні; 

- порядок  та методику нарахування амортизації необоротних активів; 

- методику формування собівартості готової продукції; 

- нарахування орендних платежів; 

- порядок визначення фінансового результату діяльності підприємства; 

- створення статутного капіталу підприємства; 

- визначення заробітної плати, порядку її нарахування та нарахувань і 

утримань у фонди соціального страхування; 

- склад та порядок складання фінансової звітності підприємства. 

 

вміти:    

- проводити інвентаризацію основних засобів та інших товарно-

матеріальних цінностей, складати інвентаризаційні описи, порівняльні 

відомості, акти на вибуття цінностей; 

- опрацьовувати документи на придбання основних засобів; 

- складати бухгалтерську звітність з окремих питань виробничо-фінансової 

діяльності підрозділів підприємства; 

- оформляти документи з обліку різних форм розрахунків, документів на 

відкриття поточних рахунків та інших рахунків у банках, оформлення 

кредитів; 

- складати документи з розрахунків з підзвітними особами; 

- оформляти документи з купівлі-продажу ТМЦ; 

- проводити розрахунки по індексації балансової вартості основних засобів 

та нарахування амортизаційних відрахувань; 

- опрацьовувати первинні документи по обліку праці і виконаних робіт , 

розрахунки по нарахуванню допомоги по тимчасовій непрацездатності, 

оплату відпусток та всіх видів утримань з заробітної плати; 

- опрацьовувати облік непрямих витрат і розподіл загально виробничих 

витрат; 
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- проводити розрахунки та облік витрат і виходу продукції, обчислення її 

собівартості, проводити коригування планової собівартості до рівня 

фактичної; 

- складати виробничі розрахунки орендної плати; 

- визначати фінансові результати від основного виду та інших видів 

діяльності; 

- вміти розраховувати балансовий прибуток підприємства; 

- проводити облік створення статутного фонду акціонерного підприємства. 

 

 

 

3 Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1  Основи побудови фінансового обліку 

 

Тема 1.1. Фінансовий облік, його сутність і основи організації 

Суть фінансового обліку. Поняття фінансової діяльності. Організація 

фінансового обліку. Фінансова звітність підприємства. 

Тема 1.2. Стандарти бухгалтерського обліку 

Державне регулювання бухгалтерського обліку. Національні стандарти 

бухгалтерського обліку: їх характеристика та застосування в обліково-аналітичному 

процесі. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: їх характеристика та історія 

виникнення. 

 

Змістовий модуль 2  Облік грошових коштів 

Тема 2.1.  Облік касових операцій 

Готівковий виторг. Ліміт каси та його встановлення. Обладнання каси і 

вимоги до нього. Обов’язки касира. Нормативна база для ведення обліку касових 

операцій. 

Організація бухгалтерського обліку касових операцій. Інкасація виторгу 

підприємства. Оприбуткування та видача грошових коштів та грошових документів 

у касі підприємства. Інвентаризація каси. Використання ЕККА і ТКК. 

Тема2.2.  Облік операцій на поточному рахунку 

Види банківських рахунків та операції , які здійснюються за їх допомогою. 

Порядок відкриття поточного рахунку в банку в національній валюті та валютного 

рахунку( поточного рахунку в іноземній валюті). Інші рахунки в банках: порядок їх 

відкриття та здійснення розрахунків. Форми безготівкових розрахунків. Нормативна 

база для ведення обліку безготівкових розрахунків. 

Кореспонденція рахунків по обліку операцій на поточному рахунку. 

Заповнення первинних банківських документів. Заповнення облікових реєстрів. 

Робота бухгалтера з випискою банку. 

Тема 2.3. Облік валютних операцій  

Поняття валютних операцій, валютні рахунки. Покупка валюти. Продаж 

валюти. Облік курсових різниць.  
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Змістовий модуль 3  Облік дебіторської заборгованості 

Тема 3.1. Облік дебіторської заборгованості  

Визначення та види дебіторської заборгованості. Нормативна база по веденню 

обліку дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за товари, роботи та послуги. Векселі отримані. 

Інша дебіторська заборгованість: розрахунки за виданими авансами, розрахунки з 

підзвітними особами, розрахунки за нарахованими доходами, розрахунки за 

претензіями, розрахунки за відшкодуванням завданих збитків, розрахунки з іншими 

дебіторами. 

 

Змістовий модуль 4   Облік поточних і довгострокових фінансових 

інвестицій 

Тема 4.1. Облік фінансових інвестицій  

Визначення та види інвестицій. Нормативна база по обліку інвестицій. 

Види цінних паперів. Особливості обліку придбаних та виданих, пайових та 

боргових цінних паперів. 

Визначення та класифікація фінансових інвестицій. Облік поточних 

фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій, у т.ч. 

інвестицій, що надають право власності( пайові) та боргових. Методи оцінки 

довгострокових фінансових інвестицій, що надають право власності. 

 

Змістовий модуль 5   Облік короткострокових і довгострокових 

зобов’язань  

Тема 5.1. Облік поточних та довгострокових зобов’язань  

 Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань. Анулювання зобов’язань. 

Нормативна база по обліку зобов’язань. 

Облік короткострокових кредитів банків. Векселі видані. Облік кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік зобов’язань за розрахунками з 

учасниками. Розрахунки з оплати праці і страхування. Облік розрахунків з 

бюджетом по податкам і платежам. 

Облік довгострокових кредитів банків. Облік інших довгострокових 

фінансових зобов’язань. Облік інших довгострокових зобов’язань. 

 

Змістовий модуль 6   Облік основних засобів і нематеріальних активів 

Тема 6.1.  Загальні положення по обліку необоротних активів 

Поняття та визначення необоротних активів. Оцінка та класифікація основних 

засобів. Поняття нематеріальних активів, їх види. Документальне оформлення та 

аналітичний облік об’єктів необоротних активів. Поняття капітальних інвестицій, 

довгострокових фінансових інвестицій та довгострокової дебіторської 

заборгованості як елементів необоротних активів. Нормативна база для ведення 

обліку необоротних активів. 
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Тема 6.2. Облік надходження необоротних активів та витрат на їх 

утримання  

Шляхи надходження необоротних активів. Облік отримання необоротних 

активів від інших осіб та створення їх власними силами. Облік витрат на утримання 

необоротних активів. 

Тема 6.3. Амортизація необоротних активів 

Сутність, об’єкти та період амортизації. Методи амортизації необоротних 

активів. Облік амортизації необоротних активів. 

Тема 6.4. Податковий облік основних засобів 

Групи основних засобів. Балансова вартість об’єктів та груп  основних засобів 

та порядок її зміни у податковому обліку. Порядок віднесення витрат на поліпшення 

основних засобів на протязі року. Податковий облік груп основних засобів. 

Амортизація у податковому обліку. 

Тема 6.5. Облік оренди необоротних активів  

Поняття оренди. Види оренди. Об’єкти та суб’єкти орендних відносин. 

Відображення орендних  операцій в обліку та звітності орендаря та орендодавця. 

Тема 6.6. Облік вибуття необоротних активів 

Причини та порядок відображення вибуття необоротних активів. Облік 

реалізації та передачі  об’єктів необоротних активів. Облік списання та ліквідації 

необоротних активів. 

Тема 6.7. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів 

Порядок індексації необоротних активів. Порядок проведення переоцінки 

основних засобів. Індекс переоцінки. Залежність переоцінки основних засобів від 

результатів попередньої переоцінки. 

Тема 6.8. Інвентаризація необоротних активів 

Інвентаризація основних засобів. Інвентаризація незавершеного капітального 

будівництва та незакінчених капітальних ремонтів. Інвентаризація нематеріальних 

активів. Оформлення результатів інвентаризації. 

 

Змістовий модуль 7  Облік виробничих запасів 

Тема 7.1. Облік надходження і вибуття запасів  

Організація та документальне оформлення обліку товарно-матеріальних 

цінностей(ТМЦ). Облік ТМЦ(запасів) на складі. Поняття та оцінка запасів.  

Нормативна база по обліку запасів. 

Визначення та класифікація запасів. Облік виробничих запасів. Облік тварин 

на вирощуванні та відгодівлі. Облік МШП. Облік НЗВ, напівфабрикатів та готової 

продукції. Облік товарів. Методи оцінки запасів. Облік процесів придбання та 

вибуття запасів. 

Проведення інвентаризації запасів. Взаємний залік лишків і нестач у 

результаті пересортування. Відображення результатів інвентаризації на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Змістовий модуль 8  Облік праці , її оплати і відрахувань на соціальне 

страхування 
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Тема 8.1. Облік нарахування заробітної плати та утримань і відрахувань з 

фонду заробітної плати(ФЗП) 

Організація оплати праці. Форми, системи та види оплати праці. Облік 

використання робочого часу. Виплати працівникам за міжнародними стандартами. 

Нормативна база по нарахуванню заробітної плати, утриманню податку з доходів 

фізичних осіб, нарахуванню фондів соціального страхування. 

Нарахування заробітної плати по погодинній та відрядній формі. Нарахування 

по окладам. Оплата праці сумісників. Порядок розрахунку середньої заробітної 

плати. Порядок надання і оплати відпусток, допомоги по тимчасовій 

непрацездатності. Порядок створення резерву на оплату відпусток. Облік утримань 

та відрахувань з ФЗП. Зведений облік заробітної плати. 

 

Змістовий модуль 9  Облік витрат виробництва і готової продукції 

Тема 9.1.  Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості 

продукції 

Елементи витрат і статті калькуляції. Відображення витрат у системі 

бухгалтерських рахунків із застосуванням класу 8. Собівартість продукції та методи 

її калькулювання. Нормативна база для обліку витрат. 

Облік витрат основного і незавершеного виробництва. Облік загально 

виробничих витрат. Відхилення фактичної собівартості від планової. Відображення 

формування виробничої собівартості готової продукції на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

Облік витрат допоміжних виробництв : енергосилових виробництв, 

автотранспортних господарств, ремонтних виробництв тощо. 

 

Змістовий модуль 10  Облік доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємства  

Тема 10.1.  Загальні положення по обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів 

Визначення і класифікація доходів. Оцінка доходів. Визначення і класифікація 

витрат. Визначення прибутку(збитку) за звітний період. Облік витрат і доходів 

майбутніх періодів. Поняття валових доходів і валових витрат. Нормативна база для 

ведення обліку доходів і витрат. 

Тема 10.2. Облік операційних витрат 

Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік інших 

операційних витрат. 

Тема 10.3. Облік витрат іншої звичайної діяльності та надзвичайних 

витрат 

Облік фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат. Облік 

надзвичайних витрат. 

Тема 10.4.  Облік доходів від реалізації готової продукції 

Формування собівартості реалізованої продукції. Визначення ціни продажу та 

результату основної діяльності. Облік доходів від іншої реалізації. 

Тема 10.5.  Облік доходів за видами діяльності 
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Облік інших операційних доходів. Облік доходів від участі в капіталі. Облік 

інших фінансових доходів. Облік інших доходів. Облік надзвичайних доходів. Облік 

страхових платежів. 

Тема 10.6.  Облік фінансових результатів 

Облік фінансового результату від основної діяльності, від фінансових 

операцій, іншої звичайної діяльності, від надзвичайних подій. Визначення чистого 

прибутку підприємства. 

 

 

Змістовий модуль 11  Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 

Тема 11.1. Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх витрат і 

платежів 

Оцінка і функції власного капіталу. Класифікація та різновиди власного 

капіталу. Поняття забезпечення зобов’язань. Нормативна база для ведення обліку 

власного капіталу і забезпечень зобов’язань. 

Облік статутного капіталу та інших видів власного капіталу 

Облік забезпечення виплат персоналу. Облік інших забезпечень. Облік коштів 

цільового фінансування та цільових надходжень. 

 

Змістовий модуль 12 Фінансова звітність підприємства  

Тема 12.1. Складання і подання фінансових звітів 

Організація підготовки та подання фінансових звітів. Правила ведення 

податкового обліку та подання звітів, розрахунків та декларацій податковим 

органам. Нормативна база по складанню бухгалтерських звітів та податкових 

декларацій. 

Порядок складання і подання фінансової бухгалтерської звітності. Методика 

складання Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про власний капітал, Звіту 

про рух грошових коштів. Примітки до фінансових звітів. 
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4   Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма 
усього  у тому числі 

л п л с. с. р інд\ 

к.р 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Змістовий модуль 1  Основи побудови фінансового обліку 

Тема 1.1.Фінансовий облік, його сутність і 

основи організації 

2 2      

Тема 1.2. Стандарти бухгалтерського 

обліку 

2     2  

Змістовий модуль 2  Облік грошових коштів 

Тема 2.1.  Облік касових операцій 

Готівковий виторг. Ліміт каси та його 

встановлення. Обладнання каси і вимоги до 

нього. Обов’язки касира. Нормативна база 

для ведення обліку касових операцій. 

Організація бухгалтерського обліку 

касових операцій. Інкасація виторгу 

підприємства. Оприбуткування та видача 

грошових коштів та грошових документів у 

касі підприємства. Інвентаризація каси. 

Використання ЕККА і ТКК. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

    

2 

 

Тема 2.2.  Облік операцій на поточному 

рахунку 

Види банківських рахунків та операції , 

які здійснюються за їх допомогою. Порядок 

відкриття поточного рахунку в банку в 

національній валюті та валютного рахунку( 

поточного рахунку в іноземній валюті). Інші 

рахунки в банках: порядок їх відкриття та 

здійснення розрахунків. Форми безготівкових 

розрахунків. Нормативна база для ведення 

обліку безготівкових розрахунків. 

Кореспонденція рахунків по обліку 

операцій на поточному рахунку. Заповнення 

первинних банківських документів. 

Заповнення облікових реєстрів. Робота 

бухгалтера з випискою банку. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

Тема 2.3. Облік валютних операцій 2     2  

Тема практичної роботи 1,2 Облік касових 

операцій та операцій на поточному рахунку 

Облік  валютних операцій 

2  2     
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Змістовий модуль 3  Облік дебіторської заборгованості 

Тема 3.1.Облік дебіторської 

заборгованості 

Визначення та види дебіторської 

заборгованості. Нормативна база по веденню 

обліку дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за товари, 

роботи та послуги. Векселі отримані. Інша 

дебіторська заборгованість: розрахунки за 

виданими авансами, розрахунки з 

підзвітними особами, розрахунки за 

нарахованими доходами, розрахунки за 

претензіями, розрахунки за відшкодуванням 

завданих збитків, розрахунки з іншими 

дебіторами. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

Тема практичної роботи 3 Облік  

дебіторської заборгованості  

2  2     

Змістовий модуль 4   Облік поточних і довгострокових фінансових 

інвестицій 

Тема 4.1. Облік фінансових інвестицій 

Визначення та види інвестицій. 

Нормативна база по обліку інвестицій. 

Види цінних паперів. Особливості 

обліку придбаних та виданих, пайових та 

боргових цінних паперів. 

Визначення та класифікація фінансових 

інвестицій. Облік поточних фінансових 

інвестицій. Облік довгострокових фінансових 

інвестицій, у т.ч. інвестицій, що надають 

право власності( пайові) та боргових. Методи 

оцінки довгострокових фінансових 

інвестицій, що надають право власності. 

 

2 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

    

2 

 

2 

 

Тема практичної роботи 4 Облік  поточних 

фінансових інвестицій  

2  2     

Тема практичної роботи 5 Облік  

довгострокових  фінансових інвестицій  

2  2     

Змістовий модуль 5   Облік короткострокових і довгострокових 

зобов’язань  

Тема 5.1. Облік поточних та 

довгострокових зобов’язань  

 Визнання, оцінка та класифікація 

зобов’язань. Анулювання зобов’язань. 

Нормативна база по обліку зобов’язань. 

Облік короткострокових кредитів 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 



12 

 

  

банків. Векселі видані. Облік кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Облік зобов’язань за розрахунками з 

учасниками. Розрахунки з оплати праці і 

страхування. Облік розрахунків з бюджетом 

по податкам і платежам. 

Облік довгострокових кредитів банків. 

Облік інших довгострокових фінансових 

зобов’язань. Облік інших довгострокових 

зобов’язань. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема практичної роботи 6 Облік  

довгострокових і короткострокових зобов’язань  

2  2     

Тематична контрольна робота 1 (змістові 

модулі 1 - 5) 

2      2 

Змістовий модуль 6   Облік основних засобів і нематеріальних активів 

Тема 6.1.  Загальні положення по обліку 

необоротних активів 

2 

 

    2 

 

 

Тема 6.2. Облік надходження необоротних 

активів та витрат на їх утримання  

2 2     

 

 

Тема практичної роботи 7 Облік  

надходження необоротних активів та витрат на їх 

утримання  

2  2     

Тема 6.3. Амортизація необоротних 

активів 

2 2      

Тема 6.4. Податковий облік основних 

засобів (розрахункова СРС 1) 

2     2  

Тема практичної роботи 8 Амортизація 

необоротних активів 

2  2     

Тема 6.5. Облік оренди необоротних 

активів (розрахункова СРС 2) 

2     2  

Тема 6.6. Облік вибуття необоротних 

активів 

2 2      

Тема 6.7. Переоцінка та зменшення 

корисності необоротних активів 

(розрахункова СРС 3) 

2     2  

Тема6.8. Інвентаризація необоротних 

активів 

2     2  

Тема практичної роботи 9 Облік  оренди 

необоротних активів. Переоцінка та зменшення 

корисності необоротних активів 

2  2     

Тема практичної роботи 10 Облік  вибуття 

необоротних активів  

2  2     

Змістовий модуль 7  Облік виробничих запасів 
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Тема 7.1. Облік надходження і вибуття 

запасів 

Організація та документальне 

оформлення обліку товарно-матеріальних 

цінностей(ТМЦ). Облік ТМЦ(запасів) на 

складі. Поняття та оцінка запасів.  

Нормативна база по обліку запасів. 

Визначення та класифікація запасів. 

Облік виробничих запасів. Облік тварин на 

вирощуванні та відгодівлі. Облік МШП. 

Облік НЗВ, напівфабрикатів та готової 

продукції. Облік товарів. Методи оцінки 

запасів. Облік процесів придбання та вибуття 

запасів. 

Проведення інвентаризації запасів. 

Взаємний залік лишків і нестач у результаті 

пересортування. Відображення результатів 

інвентаризації на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема практичної роботи 11 Облік  

виробничих запасів  

2  2     

Тематичнаконтрольна робота 2 (змістові 

модулі 6,7) 

2      2 

Змістовий модуль 8  Облік праці , її оплати і відрахувань на соціальне 

страхування 

Тема 8.1.  Облік нарахування заробітної 

плати та утримань і відрахувань з фонду 

заробітної плати(ФЗП) 

Організація оплати праці. Форми, 

системи та види оплати праці. Облік 

використання робочого часу. Виплати 

працівникам за міжнародними стандартами. 

Нормативна база по нарахуванню заробітної 

плати, утриманню податку з доходів 

фізичних осіб, нарахуванню фондів 

соціального страхування. 

Нарахування заробітної плати по 

погодинній та відрядній формі. Нарахування 

по окладам. Оплата праці сумісників. 

Порядок розрахунку середньої заробітної 

плати. Порядок надання і оплати відпусток, 

допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

Порядок створення резерву на оплату 

відпусток. Облік утримань та відрахувань з 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

 

2 
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ФЗП. Зведений облік заробітної плати. 

(розрахункова СРС 4) 

2 2 

Тема практичної роботи 12,13 Облік  праці 

та  її оплати  

2 

2 

 2 

2 

    

Тематична контрольна робота3 (змістовий 

модуль 8) 

2      2 

Змістовий модуль 9  Облік витрат виробництва і готової продукції 

Тема 9.1.  Облік витрат виробництва 

і калькулювання собівартості продукції 

Елементи витрат і статті калькуляції. 

Відображення витрат у системі 

бухгалтерських рахунків із застосуванням 

класу 8. Собівартість продукції та методи її 

калькулювання. Нормативна база для обліку 

витрат. 

Облік витрат основного і 

незавершеного виробництва. Облік загально 

виробничих витрат. Відхилення фактичної 

собівартості від планової. Відображення 

формування виробничої собівартості готової 

продукції на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

(розрахункова СРС 5) 

Облік витрат допоміжних виробництв : 

енергосилових виробництв, 

автотранспортних господарств, ремонтних 

виробництв тощо. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

Тема практичної роботи 14 Облік  витрат 

виробництва і готової продукції  

2 

 

 2 

 

    

Змістовий модуль 10  Облік доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємства  

Тема 10.1. Загальні положення по обліку 

доходів, витрат і фінансових результатів 

2 

 

    2 

 

 

Тема 10.2. Облік операційних витрат 2     2  

Тема 10.3. Облік витрат іншої звичайної 

діяльності та надзвичайних витрат 

2     2  

Тема 10.4. Облік доходів від реалізації 

готової продукції 

2 2      

Тема практичної роботи 15 Облік  витрат 

виробництва і готової продукції (ІІ)  

2  2     

Тема практичної роботи 16 Облік  доходів 

від реалізації готової продукції 

2  2     

Тема 10.5.  Облік доходів за видами 

діяльності 

2     2  
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Тема 10.6.  Облік фінансових результатів 2     2  

Тема практичної роботи 17 Облік  

фінансових результатів  

2  2     

Тематична контрольна робота 4 (змістові 

модулі 9,10)  

2      2 

Змістовий модуль 11  Облік власного капіталу та забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 

Тема 11.1. Облік власного капіталу та 

забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Оцінка і функції власного капіталу. 

Класифікація та різновиди власного капіталу. 

Поняття забезпечення зобов’язань. 

Нормативна база для ведення обліку 

власного капіталу і забезпечень зобов’язань. 

Облік статутного капіталу та інших 

видів власного капіталу 

Облік забезпечення виплат персоналу. 

Облік інших забезпечень. Облік коштів 

цільового фінансування та цільових 

надходжень. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

    

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Тема практичної роботи 18 Облік  власного 

капіталу  

2  2     

Змістовий модуль 12 Фінансова звітність підприємства  

Тема 12.1. Складання і подання 

фінансових звітів 

Організація підготовки та подання 

фінансових звітів. Правила ведення 

податкового обліку та подання звітів, 

розрахунків та декларацій податковим 

органам. Нормативна база по складанню 

бухгалтерських звітів та податкових 

декларацій. 

Порядок складання і подання 

фінансової бухгалтерської звітності. 

Методика складання Балансу, Звіту про 

фінансові результати, Звіту про власний 

капітал, Звіту про рух грошових коштів. 

Примітки до фінансових звітів. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

     

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

 

Модульна контрольна робота 5 (змістові 

модулі 11,12) 

2      2 

Підсумкова контрольна робота 2      2 

УСЬОГО годин 135 30 34   59 12 
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5. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

6. Теми практичних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема практичної роботи 1 Облік касових операцій та 

операцій на поточному рахунку  

Тема практичної роботи 2 Облік  валютних операцій 

2 

2 Тема практичної роботи 3 Облік  дебіторської 

заборгованості  

2 

3 Тема практичної роботи 4 Облік  поточних фінансових 

інвестицій  

2 

4 Тема практичної роботи 5 Облік  довгострокових  

фінансових інвестицій  

2 

5 Тема практичної роботи 6 Облік  довгострокових і 

короткострокових зобов’язань  

2 

6 Тема практичної роботи 7 Облік  надходження 

необоротних активів та витрат на їх утримання  

2 

7 Тема практичної роботи 8 Амортизація необоротних 

активів 

2 

8 Тема практичної роботи 9 Облік  оренди необоротних 

активів. Переоцінка та зменшення корисності необоротних 

активів 

2 

9 Тема практичної роботи 10 Облік  вибуття необоротних 

активів  

2 

10 Тема практичної роботи 11 Облік  виробничих запасів  2 

11 Тема практичної роботи 12 Облік  праці та  її оплати  2 

12 Тема практичної роботи 13 Облік  праці, її оплати і 

відрахувань на соціальне страхування  

2 

13 Тема практичної роботи 14 Облік  витрат виробництва і 

готової продукції ( І) 

2 

14 Тема практичної роботи 15 Облік  витрат виробництва і 

готової продукції ( ІІ) 

2 

15 Тема практичної роботи 16 Облік  доходів від реалізації 

готової продукції 

2 

16 Тема практичної роботи 17 Облік  фінансових 

результатів  

2 
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17 Тема практичної роботи 18 Облік  власного капіталу  2 

 Всього 34 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Навчальною програмою не передбачено  

…   

 

 

8. Самостійна робота 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 2 3 

1 Тема 1.2. Стандарти бухгалтерського обліку 2 

2 

 

Тема 2.1.  Облік касових операцій 

Готівковий виторг. Ліміт каси та його 

встановлення. Обладнання каси і вимоги до нього. 

Обов’язки касира. Нормативна база для ведення 

обліку касових операцій. 

2 

 

3 

 

Тема 2.2.  Облік операцій на поточному рахунку 

Види банківських рахунків та операції , які 

здійснюються за їх допомогою. Порядок відкриття 

поточного рахунку в банку в національній валюті та 

валютного рахунку( поточного рахунку в іноземній 

валюті). Інші рахунки в банках: порядок їх відкриття 

та здійснення розрахунків. Форми безготівкових 

розрахунків. Нормативна база для ведення обліку 

безготівкових розрахунків. 

2 

4 Тема 3.1.Облік дебіторської заборгованості 

Визначення та види дебіторської 

заборгованості. Нормативна база по веденню обліку 

дебіторської заборгованості. 

2 

 

5,6 Тема 4.1. Облік фінансових інвестицій 

Визначення та види інвестицій. Нормативна 

база по обліку інвестицій. 

Види цінних паперів. Особливості обліку 

придбаних та виданих, пайових та боргових цінних 

паперів. 

 

2 

2 

7 Тема 5.1. Облік поточних та довгострокових 

зобов’язань  

 Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань. 

Анулювання зобов’язань. Нормативна база по обліку 

 

2 
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зобов’язань. 

8 Тема 6.1.  Загальні положення по обліку 

необоротних активів 

2 

 

9 Тема 6.4. Податковий облік основних засобів 

(розрахункова СРС 1) 

2 

10 Тема 6.5. Облік оренди необоротних активів 

(розрахункова СРС 2) 

2 

11 Тема 6.7. Переоцінка та зменшення корисності 

необоротних активів (розрахункова СРС 3) 

2 

12 Тема6.8. Інвентаризація необоротних активів 2 

13,14 Тема 7.1. Облік надходження і вибуття запасів 

Організація та документальне оформлення 

обліку товарно-матеріальних цінностей(ТМЦ). Облік 

ТМЦ(запасів) на складі. Поняття та оцінка запасів.  

Нормативна база по обліку запасів. 

Проведення інвентаризації запасів. Взаємний залік 

лишків і нестач у результаті пересортування. 

Відображення результатів інвентаризації на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

2 

 

 

 

2 

15,16 Тема 8.1.  Облік нарахування заробітної плати та 

утримань і відрахувань з фонду заробітної 

плати(ФЗП) 

Організація оплати праці. Форми, системи та 

види оплати праці. Облік використання робочого 

часу. Виплати працівникам за міжнародними 

стандартами. Нормативна база по нарахуванню 

заробітної плати, утриманню податку з доходів 

фізичних осіб, нарахуванню фондів соціального 

страхування. 

Зведений облік заробітної плати. 

(розрахункова СРС 4) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

17,18,19 Тема 9.1.  Облік витрат виробництва і 

калькулювання собівартості продукції 

Елементи витрат і статті калькуляції. 

Відображення витрат у системі бухгалтерських 

рахунків із застосуванням класу 8. Собівартість 

продукції та методи її калькулювання. Нормативна 

база для обліку витрат. 

 (розрахункова СРС 5) 

Облік витрат допоміжних виробництв : 

енергосилових виробництв, автотранспортних 

господарств, ремонтних виробництв тощо. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

20 Тема 10.1. Загальні положення по обліку доходів, 

витрат і фінансових результатів 

2 
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21 Тема 10.2. Облік операційних витрат 2 

22 Тема 10.3. Облік витрат іншої звичайної 

діяльності та надзвичайних витрат 

2 

23 Тема 30 Облік витрат допоміжних виробництв 2 

24 Тема 10.5.  Облік доходів за видами діяльності 2 

25 Тема 10.6.  Облік фінансових результатів 2 

26,27 Тема 11.1. Облік власного капіталу та 

забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Оцінка і функції власного капіталу. 

Класифікація та різновиди власного капіталу. 

Поняття забезпечення зобов’язань. Нормативна база 

для ведення обліку власного капіталу і забезпечень 

зобов’язань. 

            Облік забезпечення виплат персоналу. Облік 

інших забезпечень. Облік коштів цільового 

фінансування та цільових надходжень. 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

28,29,30 Тема 12.1. Складання і подання фінансових 

звітів 

Організація підготовки та подання фінансових 

звітів. Правила ведення податкового обліку та 

подання звітів, розрахунків та декларацій 

податковим органам. Нормативна база по складанню 

бухгалтерських звітів та податкових декларацій. 

Порядок складання і подання фінансової 

бухгалтерської звітності. Методика складання 

Балансу, Звіту про фінансові результати, Звіту про 

власний капітал, Звіту про рух грошових коштів. 

Примітки до фінансових звітів. 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

1 

 

 Всього 59 

 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

Наприкінці вивчення змістового модуля(декількох модулів) проводиться 

тематична контрольна робота, метою якої є комплексна перевірка розуміння 

студентом програмного матеріалу з модуля (модулів) в цілому, здатності творчого 

використання накопичених знань, уміння сформувати адекватне розуміння певної 

проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Навчальним планом вивчення дисципліни «Фінансовий облік» передбачено 

написання комплексної контрольної роботи.   Метою комплексної контрольної 

роботи є перевірка теоретичних знань та практичних навичок студентів з предмету 

«Фінансовий облік».  

Контрольні завдання комплексної контрольної роботи з дисципліни 

«Фінансовий облік» складені у відповідності з вимогами освітньо-професійної 

програми , навчальної програми з предмету «Фінансовий облік» та освітньо-
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кваліфікаційними характеристиками фахівця спеціальності 5.03050401 «Економіка 

підприємства».. 

Завдання комплексної контрольної роботи з дисципліни «Фінансовий облік» 

містять питання теоретичного та термінологічного змісту, практичного  напрямку, а 

також тестові завдання, що дозволяє проконтролювати як теоретичні знання так і 

практичні вміння і навички студентів з дисципліни.  

В ході виконання контрольної роботи студенти вирішують проблемні задачі, 

які відповідають рівню підготовки зі спеціальності і показують навички 

самостійного рішення питань з фінансового обліку. Завдання ККР мають професійне 

спрямування і їх вирішення вимагає від студентів творчої розумової діяльності.  

Завдання ККР мають комплексний характер, що дозволяє оцінити знання 

кожного студента за весь період вивчення дисципліни в цілому, як майбутнього 

спеціаліста. Вони складені згідно рекомендацій щодо змісту комплексної 

контрольної роботи і відповідають вимогам кваліфікаційної характеристики 

спеціальності.  

 

 

10. Методи навчання 

                                                                                                    

Основні методи навчання з дисципліни «Фінансовий облік»: 

- словесні (лекції, бесіди, пояснення); 

- наочні (стенди, роздатковий матеріал, таблиці та схеми);  

- практичні (розрахункові практичні роботи, реферати, доповіді, 

самостійні роботи); 

- самоконтроль та мотивація. 

 

11. Методи контролю 

 

Усне опитування, фронтальна бесіда, тестова поточна та підсумкова перевірка, 

письмова та практична перевірка тощо. 

 

 

12. Засоби діагностики успішності навчання 

 

Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 

всіх форм вивчення дисципліни. 

Оцінювання усних відповідей студентів. 

Усне опитування є одним з основних способів перевірки знань, умінь, і 

навичок студентів  з  навчальних  дисциплін.   При  оцінюванні  відповіді  студента  

потрібно керуватися такими критеріями: 
1)  повнота і правильність відповіді; 
2)  ступінь усвідомленості, розуміння вивченого; 
3)  мовленнєве оформлення відповіді. 
Відповідь студента має бути зв'язним, логічно послідовним повідомленням на 
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певну тему, виявляти його вміння застосовувати визначення, правила до конкретних 

випадків. 
Оцінка «5» ставиться, якщо студент: 
1)  ґрунтовно і повно викладає вивчений матеріал; 
2)  виявляє повне розуміння  матеріалу, обґрунтовує свої думки, застосовує 

знання на практиці, наводить необхідні приклади не тільки за підручником, а й 

самостійно складені; 
3)  викладає матеріал послідовно і правильно з точки зору норм літературної 

мови. 
Оцінка «4» ставиться, якщо студент дає відповідь, що задовольняє ті ж 

вимоги, що й оцінка «5», але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в 

послідовності викладу матеріалу і мовленнєвому оформленні. 
Оцінка «3» ставиться, якщо студент виявляє знання  і розуміння основних 

положень даної теми, але: 
1) викладає    матеріал    не   досить    повно   і   допускає    помилки у 

формулюванні правил, визначень; 
2) не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки і відчуває 

труднощі під час добору прикладів; 
3) викладає матеріал послідовно і допускає помилки в мовленнєвому 

оформленні. 
Оцінка «2» ставиться, якщо студент виявляє незнання більшої частини 

вивченого матеріалу відповідного розділу, допускає у формулюванні правил, 

визначень помилки, що спотворюють їх зміст, непослідовно і невпевнено викладає 

матеріал. 

Також   оцінка   «2» ставиться,   якщо   студент   виявляє   повне   незнання   чи 

нерозуміння матеріалу. 
Позитивна оцінка («5», «4», «3») ставиться не тільки за одноразову відповідь 

(коли на перевірку знань учня відводиться певний час), а й за суму відповідей, даних 

студентом протягом уроку. 

Оцінювання письмових навчальних робіт. 

При оцінюванні письмових навчальних робіт враховується: 
1)  ступінь самостійності студентів; 
2)  етап навчання; 
3)  обсяг роботи. 
При оцінюванні виконання письмового завдання рекомендується керуватися 

такими критеріями: 
Оцінка «5»  ставиться, якщо виконано усі завдання. Оцінка «4» ставиться, 

якщо виконано не менше як 3/4 завдання. Оцінка «3» ставиться, якщо виконано не 

менш як половина завдання. Оцінка «2» ставиться, якщо виконано менш як 

половина завдань, або не виконано жодного завдання. 

Виведення підсумкових оцінок. 

За семестр і навчальний рік ставиться підсумкова оцінка. Вона є єдиною й 

узагальнено відображає підготовку студента з предмету: засвоєння теоретичного 

матеріалу, володіння вміннями та навичками. 
Підсумкову оцінку не можна виводити механічно, як середнє арифметичне 
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попередніх оцінок. 
Вирішальною у її визначенні слід вважати фактичну підготовку студента за 

всіма показниками на час виведення цієї оцінки. Але щоб стимулювати серйозне 

ставлення студентів до занять протягом усього семестру (навчального року) при 

виведенні підсумкових оцінок необхідно враховувати результати їх поточної 

успішності (оцінки за усні відповіді, навчальні роботи та рівень виконання 

контрольних робіт). 
При виведенні підсумкової оцінки перевага надається оцінкам, що 

відображають оволодіння студентами практичних навичок і вмінь.  

 

 

 

 

13. Методичне забезпечення 

 

1. Конспект лекцій. 

2. Опорний конспект лекцій (структурно-логічні схеми, термінологічний 

словник) 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи. 

4. Методичні вказівки до виконання практичних робіт. 

5. Методичні вказівки до виконання комплексної контрольної роботи. 

 

 

14. Рекомендована література 

 

Нормативно – правова: 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України № 996-ІУ від 16.07.99 р. 

2. Про податок на додану вартість: Закон України № 168/97-ВР від 03.04.97 

р. 

3. Закон України "Про оподаткування прибутку підприємства" від 

22.05.97 № 283/97-ВР (із змін. і доп.).  

4. Закон України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне 

страхування" від 26.06.97 № 400/97 -ВР. 

5. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття" від 02.03.2000 № 1533-ІІІ. 

6. Закон України "Про розмір внесків на деякі види 

загальнообов'язкового державного соціального страхування" від 11.01.01 № 

2213-ІІІ.  

7. Закон України "Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, 

зумовленими народженням та похованням" від 18.01.01 № 2240 -ІІІ.  
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8. Положення про ведення касових операцій у національній валюті 

в Україні: Затв. постановою Правління НБУ від 19.02.01 № 72 (із змін. і 

допов.). 

9. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній 

валюті: Затв. постановою Правління НБУ від 29.03.01 № 135.  

10. План рахунків бухгалтерського обліку, активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій, затверджений наказом 

Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. № 291. 

11. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 31.03.99р. № 291. 

12. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, 

затверджена Наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94р. № 69. 

13. Стандарти бухгалтерського обліку в Україні. // Все про бухгалтерський 

облік № 13 (1046). 8 лютого 2005 р. 

14. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, 

послуг) у промисловості, затверджені наказом Державного комітету промислової 

політики України від 02.02.2001 р. № 47.// Нормативні акти України. — 2003. 

 

 

Базова: 

1. Азаренкова  Г.М. Бухгалтерський облік : навч посібник., К.,2004. 

2. Бухгалтерський фінансовий облік /Бутинець Ф.Ф., 

Бородкін О.C.,Герасимович А.М., Кірейцев Г.Г. та інші/ Під ред. Ф.Ф. Бутинця. — 

Житомир.: ПП “Рута”, 2000. — 608 с. 

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. Збірник задач і вправ /за 

ред. проф.. Ф.Ф.Бутинець. – Житомир: ЖІТІ, 2007 – 512с. 

4. Волкова І.А. Фінансовий облік – І. Навчальний посібник . – К.: ЦУЛ, 

2009. – 228 с. 

5. Волкова І.А. Фінансовий облік – ІІ. Навчальний посібник . – К.: ЦУЛ, 

2009. – 224 с. 

6. Голов С.Ф. Фінансовий облік: Підручник. – К.: Лібра, 2008. – 976 с. 

7. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні, навч. 

посібник, Д-ськ, 2000. 

8. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: навч. 

посібник, К., 2001. 

9. Лень B.C. Фінансовий облік в Україні: задачі, тести, відповіді. 

Навчальний посібник.. — K.: Центр навчальної літератури, 2006. — 320 с. 

10. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: Центр 

учбової літератури., 2008. – 524 с.; 
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11.  Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2009. – 464 с.; 

12. Новий бухгалтерський облік в Україні, Тернопіль, 2000. 

13. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах 

України: підручник для студентів ВУЗІВ – 5 видання –К: А.С.К.,2009 .-784 с. 

14. Пушкар М.С. Фінансовий облік. — Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. — 628 

с Чебанова Н. В., Василенко Ю. А. Бухгалтерський фінансовий облік. – Київ: 

Видавничий центр, Академія. 2006. – 672 с. 

15. Хом’як  Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні, Львів, 2004. 

16.  Шот  А.П.Фінансовий облік(збірник задач), К.,2004.  

 

 

Допоміжна: 

1. Бухгалтерський облік. Вправи, ситуації, тести. Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів. / За редакцією проф.. Ф.Ф. Бутинця. – 3 – є 

вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП „Рута”, 2008. – 288 с. 

2. Бухгалтерський словник./ за ред. Ф.Ф. Бутинця. —Ж.: “Рута”, 2001. — 

224 с. 

3. Должанський M.I., ДолжанськийА.М. Бухгалтерський облік в Україні з 

використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний 

посібник. — Л: Львівський банківський інститут НБУ, 2003. — 494 с. 

4. Лень B.C., Гливенко В.В. Звітність підприємства. Підручник. — 2-ге 

вид., перероб. і допов. — K.: Центр навчальної літератури, 2006. — 612 с. 

5. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 1997. — K.: ФПБАУ, 

1998. — 731 с. 

6. Панасик В.М., Ковальчук C.K., Бобрівець С.В. Податковий облік. — 

Тернопіль: Карт-Бланш. — 2002. — 260 с. 

7. Сук Л.К., Сук П.Л. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. — K.: Знання, 

2005. — 471 с. 

Інтернет – ресурси: 

1.  www.buhgalteria.com.ua 

2. www.dtkt.com.ua 

3. www.balance.ua 

4. www.ligazakon.ua 

5. pro-u4ot.info 

6. www.vobu.com.ua 

7. www.chitalka.info 

8. www.nau.kiev.ua 

9. www.osvita.org.ua 

10. http: // www // rada.kiev.ua. 
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