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Розділ 1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 -  Загальна характеристика навчальної дисципліни 

 
Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Економічна теорія, Основи бухгалтерського обліку, 

Фінансовий облік (базовий рівень). 

Постреквізити: Облік за видами економічної діяльності, Аудит, Облік 

і звітність в оподаткуванні, Облік і звітність в оподаткуванні 

(поглиблений рівень), Звітність підприємства. 

Мова викладання українська            

Статус дисципліни:  обов’язкова  

Курс/семестр вивчення  2 курс, 3 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів 7/2 

Денна форма навчання: 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр -  210 

- лекції: 36 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття:  48 

- самостійна робота:  126 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  екзамен 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

 

Мета навчальної дисципліни: набуття спеціальних теоретичних знань і 

практичних навичок ведення фінансового обліку активів, власного капіталу, 

зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів та складання фінансової 

звітності відповідно до національних і міжнародних стандартів з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень. 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями навчальної 

дисципліни є: 

- вивчення теоретичних основ організації фінансового обліку активів, власного 

капіталу, зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів на підприємствах; 

- оволодіння методикою ведення синтетичного й аналітичного обліку активів, 

власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів; 

- вивчення основ складання фінансової звітності підприємства; 

- набуття практичних навичок аналізу й застосування нормативних документів 

в діяльності підприємства з метою попередження порушень чинного законодавства. 

 

Таблиця 2 - Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 
Програмні результати 

навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР02. Знати теорію, методику і 

практику формування облікової 

інформації за стадіями 

облікового процесу і контролю 

для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами 

 ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

 ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

 ЗК03. Здатність працювати в команді. 

 ЗК04. Здатність працювати автономно. 

 ЗК06. Здатність діяти на основі етичних міркувань 
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Програмні результати 

навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ПР13. Вміти  працювати як 

самостійно, так і в команді, 

поважати індивідуальне та 

культурне різноманіття. 

ПР18. Аналізувати розвиток 

систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на 

національному та 

міжнародному рівнях з метою 

обґрунтування доцільності їх 

запровадження на підприємстві. 
 

(мотивів). 

 ЗК07. Здатність бути критичним та самокритичним. 

 ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

 ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так 

і письмово. 

 ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних 

систем і комунікаційних технологій. 

 СК01. Здатність досліджувати тенденції розвитку 

економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці.  

 СК02. Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, розв’язання 

прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

 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.  

 СК04. Застосовувати знання права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.  

 СК06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій.  

 СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, 

недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

 СК09.  Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним законодавства 

з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

 СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час 

виконання професійних обов’язків. 

 СК11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 
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Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. 

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 
ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Тема 1. Облік грошових коштів в іноземній валюті, грошових документів та 

фінансових інвестицій 

Сутність валютного курсу та іноземної валюти. Сутність та види курсових 

різниць. Сутність та види монетарних статей. Сутність та види немонетарних 

статей. Облік грошових коштів в іноземній валюті. Сутність та облік грошових 

документів та грошових коштів у дорозі. Сутність, визнання, класифікація та оцінка 

фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік 
довгострокових фінансових інвестицій. Відображення інформації про грошові 

кошти, грошові документи та  фінансові інвестиції у фінансовій звітності 

 

Тема 2. Облік дебіторської заборгованості за нетоварними операціями 

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Документальне оформлення 

та облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з дебіторами за 

відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків за виданими авансами. 

Сутність процентів, роялті, дивідендів. Облік розрахунків за нарахованими 

доходами. Облік розрахунків за претензіями. Відображення інформації про 

дебіторську заборгованість у фінансовій звітності 

 

Тема 3. Облік операцій, що виникають при експлуатації основних засобів 

Сутність поліпшень та ремонтів основних засобів. Облік ремонтів основних 

засобів. Облік поліпшень (модернізації) основних засобів. Порядок проведення та 

облік переоцінки основних засобів. Сутність та види оренди основних засобів. Облік 

операційної оренди основних засобів. Облік фінансової оренди основних засобів 

 

Тема 4. Облік нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних 

активів 

Сутність, визнання, класифікація та оцінка нематеріальних активів. 

Документальне оформлення руху нематеріальних активів. Облік надходження 

нематеріальних активів. Порядок нарахування та облік амортизації нематеріальних 

активів. Облік вибуття нематеріальних активів.  

Сутність, визнання, класифікація та оцінка інших необоротних матеріальних 

активів. Облік надходження і вибуття інших необоротних матеріальних активів. 

Порядок нарахування та облік амортизації інших необоротних матеріальних активів 

Відображення інформації про нематеріальні активи та інші необоротні 

матеріальні активи у фінансовій звітності 
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Тема 5. Облік капіталу в дооцінках, додаткового та вилученого капіталу, 

нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) 

Сутність та облік капіталу в дооцінках. Сутність та облік додаткового капіталу. 

Порядок формування та використання нерозподіленого прибутку, покриття збитків. 

Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). Сутність та облік вилученого 

капіталу. Відображення власного капіталу у фінансовій звітності.  

 
Тема 6. Облік резервів, забезпечень та цільового фінансування 

Сутність, визнання, класифікація та оцінка забезпечень. Документальне 

оформлення та облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Сутність та облік 

непередбаченого зобов’язання. Сутність обтяжливого контракту. Сутність та облік 

резервного капіталу. Сутність та облік цільового фінансування. Відображення 

забезпечень, резервного капіталу та цільового фінансування у фінансовій звітності.  

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ.  

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ДОХОДІВ, ВИТРАТ, 

ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА» 

 

Тема 7. Облік боргових цінних паперів 

Сутність та види боргових цінних паперів. Облік векселів одержаних. Облік 

довгострокових векселів виданих. Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями. 

Облік короткострокових векселів виданих. Відображення боргових цінних паперів у 

фінансовій звітності.  

 

Тема 8. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів) 

Сутність податків та їх види. Порядок обчислення фінансового результату за 

даними фінансового обліку та Податкового кодексу України. Облік податку на 

прибуток. Облік відстроченого податкового активу. Облік відстроченого 

податкового зобов’язання. Документальне оформлення та облік ПДВ. Облік інших 

податків та зборів. Відображення податків і зборів у фінансовій звітності.  

 

Тема 9. Облік допомоги з тимчасової втрати працездатності та відпускних 

Документальне оформлення допомоги з тимчасової втрати працездатності. 

Порядок обчислення допомоги з тимчасової втрати працездатності. Облік допомоги 

з тимчасової втрати працездатності. Види відпусток. Порядок обчислення та облік 

відпускних. Відображення допомоги з тимчасової втрати працездатності та 

відпускних у фінансовій звітності. 

 

Тема 10. Облік неопераційних доходів і витрат 

Сутність, склад та облік фінансових витрат. Сутність, склад та облік  втрат від 

участі в капіталі. Сутність, склад та облік  інших витрат. Сутність, склад та облік 

доходів від участі в капіталі. Сутність, склад та облік інших фінансових доходів. 
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Сутність, склад та облік інших доходів. Відображення неопераційних доходів і 

витрат підприємства у фінансовій звітності.  

 

Тема 11. Облік фінансових результатів від неопераційної діяльності 

Облік фінансових результатів від фінансових операцій. Облік фінансових 

результатів від іншої діяльності. Порядок формування чистого і нерозподіленого 

прибутку (непокритих збитків). Відображення фінансових результатів у фінансовій 

звітності. 

Тема 12. Фінансова звітність підприємства 

Сутність та мета складання фінансової звітності. Склад фінансової звітності 

підприємства. Якісні характеристики фінансової звітності. Порядок подання 

фінансової звітності. Структура та порядок складання балансу (звіту про фінансовий 

стан). Структура та порядок складання звіту про фінансові результати (звіту про 

сукупний дохід). Структура та порядок складання звіту про рух грошових коштів. 

Структура та порядок складання звіту про власний капітал. Структура та порядок 

складання Приміток до річної фінансової звітності. Використання інформації 

фінансової звітності для управління підприємством.  
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни «Фінансовий облік (поглиблений рівень)» (денна форма 

навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Змістовий модуль 1. «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК АКТИВІВ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА» 

Тема 1. Облік грошових коштів в іноземній валюті, грошових документів та фінансових інвестицій 

Лекція 1. Облік грошових коштів в іноземній 

валюті та грошових документів 
1. Облік грошових коштів в іноземній 
валюті 
2. Облік грошових документів 
3. Облік грошових коштів у дорозі 
4. Відображення інформації про грошові 
кошти та грошові документи у фінансовій 
звітності 

2 Практичне заняття 1. Облік грошових 

коштів в іноземній валюті та грошових 

документів 
1. Облік грошових коштів в іноземній 
валюті 
2. Облік грошових документів 
3. Облік грошових коштів у дорозі 
4. Відображення інформації про грошові 
кошти та грошові документи у фінансовій 
звітності 

2 Розробити навчальну 

бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

6 

Лекція 2. Облік фінансових інвестицій 
1. Облік поточних фінансових інвестицій 

2. Облік довгострокових фінансових 
інвестицій 

3. Відображення інформації про фінансові 
інвестиції у фінансовій звітності 

2 Практичне заняття 2. Облік фінансових 

інвестицій 
1. Облік поточних фінансових інвестицій 

2. Облік довгострокових фінансових 
інвестицій 

3. Відображення інформації про фінансові 
інвестиції у фінансовій звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Тема 2. Облік дебіторської заборгованості за нетоварними операціями 

Лекція 3. Облік довгострокової дебіторської 

заборгованості, розрахунків з підзвітними 

особами та за відшкодуванням завданих 

збитків 

1. Сутність та класифікація дебіторської 

заборгованості 

2. Облік довгострокової дебіторської 

2 Практичне заняття 3. Облік 

довгострокової дебіторської заборгованості, 

розрахунків з підзвітними особами та за 

відшкодуванням завданих збитків 

1. Сутність та класифікація дебіторської 

заборгованості 

2. Облік довгострокової дебіторської 

2 Розробити навчальну 

бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

6 
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заборгованості 

3. Облік розрахунків з підзвітними 

особами 

4. Облік розрахунків з дебіторами за 

відшкодуванням завданих збитків 

заборгованості 

3. Облік розрахунків з підзвітними 

особами 

4. Облік розрахунків з дебіторами за 

відшкодуванням завданих збитків 

Лекція 4. Облік іншої поточної дебіторської  

заборгованості 
1. Облік розрахунків за виданими авансами 
2. Облік розрахунків за нарахованими 
доходами 
3. Облік розрахунків за претензіями 
4. Відображення інформації про 
дебіторську заборгованість у фінансовій 
звітності 

2 Практичне заняття 4. Облік іншої 

поточної дебіторської заборгованості 
1. Облік розрахунків за виданими авансами 
2. Облік розрахунків за нарахованими 
доходами 

3. Облік розрахунків за претензіями 
4. Відображення інформації про 
дебіторську заборгованість у фінансовій 
звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Тема 3. Облік операцій, що виникають при експлуатації основних засобів 

Лекція 5. Облік ремонтів і модернізації 

основних засобів 
1. Облік ремонтів основних засобів 
2. Облік модернізації основних засобів 

2 Практичне заняття 5. Облік ремонтів і 

модернізації основних засобів 
1. Облік ремонтів основних засобів 
2. Облік модернізації основних засобів 
 

2 Розробити навчальну 

бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

6 

Лекція 6. Облік переоцінки основних засобів та 
їх оренди 
1. Облік переоцінки основних засобів 
2. Облік операційної та фінансової оренди 

основних засобів 
3. Відображення інформації про основні 

засоби у фінансовій звітності 

2 Практичне заняття 6. Облік переоцінки 
основних засобів 
1. Облік дооцінки основних засобів 
2. Облік уцінки основних засобів 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 
облікових регістрах 

5 

Практичне заняття 7. Облік оренди 

основних засобів 
1. Облік операційної оренди основних 
засобів 

2. Облік фінансової оренди основних засобів 

3. Відображення інформації про основні 
засоби у фінансовій звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Тема 4. Облік нематеріальних активів та інших необоротних матеріальних активів 

Лекція 7. Облік нематеріальних активів 

1. Сутність та класифікація 

нематеріальних активів 

2 Практичне заняття 8. Облік 

нематеріальних активів 

1. Сутність та класифікація 

2 Розробити навчальну 

бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

6 
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2. Документальне оформлення руху 

нематеріальних активів 

3. Облік надходження і вибуття 

нематеріальних активів 

4. Порядок нарахування та облік 

амортизації нематеріальних активів 

нематеріальних активів 

2. Документальне оформлення руху 

нематеріальних активів 

3. Облік нематеріальних активів 
 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

Лекція 8. Облік інших необоротних 

матеріальних активів 

1. Облік інших необоротних матеріальних 

активів 

2. Відображення інформації про 

нематеріальні активи та інші необоротні 

матеріальні активи у фінансовій звітності 
 

2 Практичне заняття 9. Облік 

нематеріальних активів 

1. Облік вибуття нематеріальних активів 

2. Порядок нарахування та облік 

амортизації нематеріальних активів 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Практичне заняття 10. Облік інших 

необоротних матеріальних активів 

1. Облік інших необоротних 

матеріальних активів 

2. Відображення інформації про 

нематеріальні активи та інші необоротні 

матеріальні активи у фінансовій звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Тема 5. Облік капіталу в дооцінках, додаткового та вилученого капіталу, нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) 

Лекція 9. Облік капіталу в дооцінках, 

додаткового та вилученого капіталу, 

нерозподіленого прибутку (непокритих 

збитків) 
1. Сутність, класифікація та оцінка 

власного капіталу 

2. Облік капіталу в дооцінках 

3. Облік додаткового капіталу 

4. Облік нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) 

5. Облік вилученого капіталу 

6. Відображення інформації про власний 

капітал у фінансовій звітності 

2 Практичне заняття 11.  Облік капіталу в 

дооцінках та  додаткового капіталу 

1. Сутність, класифікація та оцінка 

власного капіталу 

2. Облік капіталу в дооцінках 

3. Облік додаткового капіталу 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Практичне заняття 12. Облік 

вилученого капіталу, нерозподіленого 

прибутку (непокритих збитків) 

1. Облік нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) 

2. Облік вилученого капіталу 

3. Відображення інформації про власний 

капітал у фінансовій звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Тема 6. Облік резервів, забезпечень та цільового фінансування 

Лекція 10. Облік резервів, забезпечень та 2 Практичне заняття 13. Облік резервів, 2 Розкрити зміст 5 
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цільового фінансування 

1. Сутність та облік резервного капіталу 

2. Сутність, класифікація та облік 

забезпечень наступних витрат і платежів 

3. Сутність та облік непередбаченого 

зобов’язання й обтяжливого контракту 

4. Сутність та облік цільового 

фінансування 

5. Відображення інформації про резерви, 

забезпечення та цільове фінансування у 

фінансовій звітності 

забезпечень та цільового фінансування 

1. Сутність та облік резервного капіталу 

2. Сутність, класифікація та облік 

забезпечень наступних витрат і платежів 

3. Сутність та облік непередбаченого 

зобов’язання й обтяжливого контракту 

4. Сутність та облік цільового 

фінансування 

5. Відображення інформації про резерви, 

забезпечення та цільове фінансування у 

фінансовій звітності 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

Змістовий модуль 2. «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ДОХОДІВ, ВИТРАТ, ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ФІНАНСОВА 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА» 

Тема 7. Облік боргових цінних паперів 

Лекція 11. Облік боргових цінних паперів 

1. Сутність та види боргових цінних 

паперів 

2. Облік векселів одержаних 

3. Облік довгострокових векселів виданих 

4. Облік довгострокових зобов'язань за 

облігаціями 

5. Облік короткострокових векселів 

виданих 

6. Відображення інформації боргові цінні 

папери у фінансовій звітності 

 
 

2 Практичне заняття 14. Облік боргових 

цінних паперів 

1. Сутність та види боргових цінних 

паперів 

2. Облік векселів одержаних 

3. Облік довгострокових векселів 

виданих 

4. Облік довгострокових зобов'язань за 

облігаціями 

5. Облік короткострокових векселів 

виданих 

6. Відображення інформації боргові 

цінні папери у фінансовій звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

5 

Тема 8. Облік податків і зборів (обов’язкових платежів) 

Лекція 12. Облік податків і зборів 

(обов’язкових платежів) 

1. Сутність податків та їх класифікація 

2. Порядок обчислення фінансового 

результату за даними фінансового обліку та 

Податкового кодексу України 

3. Облік податку на прибуток, 

2 Практичне заняття 15. Облік податку на 

прибуток підприємства 

1. Сутність податків та їх класифікація 

2. Порядок обчислення фінансового 

результату за даними фінансового обліку та 

Податкового кодексу України 

3. Облік податку на прибуток, 

2 Розробити навчальну 

бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

6 
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відстроченого податкового активу та 

відстроченого податкового зобов’язання 

4. Документальне оформлення та облік 

ПДВ 

5. Облік інших податків та зборів 

6. Відображення інформації про податки і 

збори у фінансовій звітності 
 

відстроченого податкового активу та 

відстроченого податкового зобов’язання 

Практичне заняття 16. Облік інших 

податків і зборів 

1. Документальне оформлення та облік 

ПДВ 

2. Облік інших податків та зборів 

3. Відображення інформації про податки 

і збори у фінансовій звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

6 

Тема 9. Облік допомоги з тимчасової втрати працездатності та відпускних 

Лекція 13. Облік допомоги з тимчасової 

втрати працездатності та відпускних 

1. Документальне оформлення, порядок 

обчислення та облік допомоги з тимчасової 

втрати працездатності 

2. Види відпусток, порядок обчислення та 

облік відпускних 

3. Відображення інформації про 

розрахунки з працівниками у фінансовій 

звітності 

 

2 Практичне заняття 17. Облік допомоги з 

тимчасової втрати працездатності 

1. Документальне оформлення та 

порядок обчислення допомоги з тимчасової 

втрати працездатності 

2. Облік допомоги з тимчасової втрати 

працездатності 

2 Розробити навчальну 

бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

6 

Практичне заняття 18. Облік 

відпускних  

1. Види відпусток, порядок обчислення 

та облік відпускних 

2. Відображення інформації про 

розрахунки з працівниками у фінансовій 

звітності 
 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

6 

Тема 10. Облік неопераційних доходів і витрат 

Лекція 14. Облік доходів і витрат від фінансової 
діяльності 

1. Сутність доходів і витрат та критерії їх 

визнання 

2. Класифікація доходів і витрат  

3. Облік фінансових доходів і витрат 

4. Облік доходів і втрат від участі в 

капіталі 

2 Практичне заняття 19. Облік доходів і 
витрат від фінансової діяльності 

1. Сутність доходів і витрат та критерії 

їх визнання 

2. Класифікація доходів і витрат  

3. Облік фінансових доходів і витрат 

4. Облік доходів і втрат від участі в 

капіталі 

2 Розробити навчальну 
бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

6 

Лекція 15. Облік доходів і витрат від іншої  2 Практичне заняття 20. Облік доходів і 2 Розкрити зміст 6 
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діяльності 

1. Облік інших доходів і витрат 

2. Відображення інформації про 

неопераційні доходи і витрати у фінансовій 

звітності 

витрат від іншої  діяльності 

1. Облік інших доходів і витрат 

2. Відображення інформації про 

неопераційні доходи і витрати у фінансовій 

звітності 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

Тема 11. Облік фінансових результатів від неопераційної діяльності 

Лекція 16. Облік фінансових результатів від 

неопераційної діяльності 

1. Сутність фінансових результатів, 

прибутку та збитку 

2. Класифікація фінансових результатів 

3. Облік фінансового результату від не- 

операційної діяльності підприємства  

4. Відображення фінансових результатів у 

фінансовій звітності  

2 Практичне заняття 21. Теоретичні 

аспекти обліку фінансових результатів 

1. Сутність фінансових результатів, 

прибутку та збитку 

2. Класифікація фінансових результатів 

2 Розробити навчальну 

бухгалтерію з первинних 

документів підприємства, 

зробити їх бухгалтерську 

обробку 

3 

Практичне заняття 22. Облік 

фінансових результатів від неопераційної 

діяльності 
1. Облік фінансового результату від не- 
операційної діяльності підприємства 

2. Відображення фінансових результатів 
у фінансовій звітності 

2 Розкрити зміст 

запропонованої 

кореспонденції рахунків в 

облікових регістрах 

3 

Тема 12. Фінансова звітність підприємства 

Лекція 17. Теоретичні основи складання 

фінансової звітності підприємства  
1. Сутність, мета та класифікація 

фінансової звітності 

2. Якісні характеристики та вимоги до 

фінансової звітності 

3. Порядок подання фінансової звітності 

 

2 Практичне заняття 23. Теоретичні 

основи складання фінансової звітності 

підприємства  
1. Сутність, мета та класифікація 

фінансової звітності 

2. Якісні характеристики та вимоги до 

фінансової звітності 

3. Порядок подання фінансової звітності 

2 Скласти Баланс (звіт про 

фінансовий стан), Звіт про 

фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід) за даними 

оборотної відомості  

5 

Лекція 18. Порядок складання фінансової 

звітності підприємства  
1. Структура та методика складання 

фінансової звітності 

2. Особливості фінансової звітності 

суб'єктів малого підприємництва 
 

2 Практичне заняття 24. Порядок 

складання фінансової звітності 

підприємства  
1. Структура та методика складання 

фінансової звітності 

2. Особливості фінансової звітності 

суб'єктів малого підприємництва 

2 Перевірити 

взаємоузгодженість 

показників форм фінансової 

звітності підприємства  

5 

Разом 36 Разом 48 Разом 126 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання  

Таблиця 4 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

«Фінансовий облік (поглиблений рівень)» 

Види 

робіт 

Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-6): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (9 балів) 

 

30 

Модуль 2 (теми 7-12): відвідування занять (3 бали); захист домашнього завдання (3 бали); 

обговорення матеріалу занять (3 бали); виконання навчальних завдань (3 бали); завдання 

самостійної роботи (6 балів); тестування (3 бали); поточна модульна робота (9 балів) 

 

30 

Екзамен 40 

Разом 100 

 

Таблиця 5 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік (поглиблений рівень)» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

Основні  
1. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Т.В. Давидюк, 

О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків: Видавничий дім 

«Гельветика», 2016. – 392 с. 

2. Інструкція зі статистики заробітної плати: Наказ Державного комітету 

статистики України від 13.01.2004 р. № 5 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0114-04.  

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій: 

Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 3. 

4. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон»: Наказ  

Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. № 59. -  Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98.  

http://zakon2.rada.gov/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98
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5. Кім Г.В. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок 

їх заповнення: навч. посібник / Ю.Г. Кім. – К.: «Центр учбової літератури», 

2014. – 600 с. 

6. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

7. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: 

Наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу http://www.uazakon.com/big/text574/pg1.htm. 

8. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ 

Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу 

http://golovbukh.ua/regulations/1521/8199/8200/461791. 

9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

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

операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів України від 

30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. 

11. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. N 2755-VІ//  [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

12. Позняковська Н. М. Фінансовий облік. Ч. 1: навч. посібник / 

Н.М. Позняковська, Ю. В. Довгалець. – Київ: Кондор, 2017. – 274 с.  

13. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань: Наказ Міністерства фінансів 

України від 02.09.2014р. № 879 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14. 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00. 

15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 18.10.1999 № 242 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99. 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: 

Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.1999 № 237 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0725-99. 

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 № 20 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00. 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 24.04.2000 № 91 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-00. 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Наказ Міністерства 

фінансів України від 28.07.2000 № 181 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00. 

http://golovbukh.ua/regulations/1521/8199/8200/461791
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/86144/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/86144/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/100515/source:default
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20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Наказ Міністерства 

фінансів України від 29.11.1999 № 290 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Наказ Міністерства 

фінансів України від 31.12.1999 № 318 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Наказ 

Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353 [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0047-010. 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів»: 

Наказ Міністерства фінансів України від 10.08.2000 № 193 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу:   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0515-00. 

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого 

підприємництва»: Наказ Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00. 

25. Порядок подання фінансової звітності: Постанова Кабінету Міністрів 

України від 28.02.2000 р. №419 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF.  

26. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996-XIV (з врахуванням змін і доповнень) [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

27. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 р. № 504/96 – ВР [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/504/96-

%D0%B2%D1%80. 

28. Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: Наказ 

міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. (з врахуванням змін і 

доповнень) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua. 

29. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

30. Про обіг векселів в Україні: Закон України від 05.04.2001 р. № 2374-III.  

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2374-14. 

31. Про оплату праці: Закон України від 01.06.2000 р. № 1766 – ІІІ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/108/95-

%D0%B2%D1%80. 

32. Про цінні папери та фондовий ринок:  Закон України від 23.02.2006 р. 

№ 3480-IV. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. 

33. Прохар Н. В. Фінансовий облік: навч.-метод. посібник / Н.В. Прохар, 

Є.А. Карпенко. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – 119 с. 

34. Прохар Н. В. Фінансовий облік ІІ [Електронний ресурс]: навчально-

методичний посібник для самостійного вивчення навчальної дисципліни 

студентами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра напряму підготовки 

6.030509 «Облік і аудит» / ступеня бакалавра спеціальності 071 «Облік і 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/39811/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/39811/source:default
http://catalog.uccu.org.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/64425/source:default
http://catalog.puet.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/39811/source:default
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оподаткування» освітньої програми «Облік і аудит» ПУЕТ / Н.В. Прохар. – 

Полтава: ПУЕТ, 2018. – 230 с. 

35. Сук Л. К. Фінансовий облік: навч. посібник / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – Київ: 

Знання, 2016. – 663 с. 

36. Фатенок-Ткачук А. О. Фінансовий облік I, II: навч. посібник / А.О. Фатенок-

Ткачук. – 2-ге вид., змін. й доп. – Луцьк: Вежа-Друк, 2016. – 540 с. 

37. Шара Є. Ю. Фінансовий облік І: навч. посібник / Є. Ю. Шара, 

І.Є. Соколовська-Гонтаренко. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 336 с.  

38. Шара Є. Ю. Фінансовий облік ІІ: навч. посібник / Є. Ю. Шара, 

І.Є. Соколовська-Гонтаренко. – Київ: Центр учб. л-ри, 2015. – 308 с. 

 

Web-ресурси 
1. Журнал «Науковий вісник ПУЕТ» http://puet.edu.ua/uk/zhurnal-naukoviy-visnik 
2. Офіційний сайт Верховної Ради України:  http://zakon.rada.gov.ua.  
3. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – http: // kmu.gov.ua. 
4. Офіційний сайт Міністерства фінансів України: https://mof.gov.ua/uk. 
5. Офіційний сайт Державної податкової служби України: https://tax.gov.ua. 
6. Офіційний сайт Державної служби статистики України: 
http://www.ukrstat.gov.ua.  
7. Бухгалтерський сайт Бухгалтер 911: https://buhgalter911.com. 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

 Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

 Програмні  продукти 1 С:  Підприємство та FreeZvit.  
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