
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.21 

2.2. Назва. Фінансовий облік. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 3 курс. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6,5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Пономаренко О. Г. 

2.9. Заплановані 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. 

ПР08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління 

підприємством та оцінювати ефективність прийняття рішень з 

використанням обліково-аналітичної інформації. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на 

підприємстві. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та міжнародних рівнях з метою 

обґрунтування доцільності їх запровадження на підприємстві. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік 

поточних та довгострокових фінансових інвестицій. Облік дебіторської 

заборгованості. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів та нематеріальних активів. Облік виробничих запасів. Облік 

біологічних активів. Облік короткострокових зобов’язань. Облік 

довгострокових зобов’язань. Облік праці та її оплати. Облік розрахунків з 



бюджетом з податків та обов’язкових платежів. Облік власного капіталу. 

Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Бухгалтерський облік у виробничих та агросервісних 

кооперативах : підруч. для студентів ВНЗ / В. Я. Плаксієнко та ін. Київ, 

2017. 519 с. 

2. Височан О. С. Фінансовий облік : навч. посіб. Львів : Сорока Т. Б. 

[вид.], 2016. 449 с. 

3. Калюга Є. В., Коцупатрий М. М., Гуренко Т. О. Бухгалтерський 

облік (загальна теорія) : навч. посібник. Київ, 2015. 418 с. 

4. Стеців І. І., Стеців І. С. Фінансовий (бухгалтерський) облік : навч. 

посібник 2-е вид., перероб., допов. Львів, 2018. 224 с. 

5. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка та ін. Тернопіль, 

2017. 450 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; 

розв’язування задач та ситуацій; тестування з використанням програмної 

оболонки Tester; виконання контрольних робіт та домашніх завдань; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


