
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1» 

для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «Бакалавр» 

напрям підготовки «Облік і аудит». 

 

Цикл професійної та практичної підготовки.  

Загальна кількість годин та кредитів становить 120 години 4 кредити ЄКТС.  

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова.  

Програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» складена 

відповідно до освітньо-професійної програми підготовки ОКР «Бакалавр» 

напрям підготовки 6.030509 «Облік і аудит». 

Мета навчальної дисципліни:  опанування студентами теорії та 

практики ведення фінансового обліку активів на підприємствах різних форм 

власності. 

Завдання навчальної дисципліни: надання знань щодо раціональної 

організації і ведення на підприємстві обліку активів на підставі використання 

прогресивних форм та національних стандартів. 

Програма навчальної дисципліни  

 Тема 1. Основи побудови фінансового обліку. 

 Тема 2. Облік грошових коштів. 

 Тема 3. Облік поточних фінансових інвестицій. 

 Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій.  

 Тема 5.  Облік дебіторської заборгованості. 

 Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів.  

 Тема 7. Облік нематеріальних активів. 

 Тема 8. Облік виробничих запасів.  

Тема 9. Облік сировини і матеріалів.  

 Тема 10. Облік палива і готової продукції. 

 Тема 11. Облік товарів. 

Тема 12. Облік біологічних активів.  

Тема 13. Облік витрат виробництва.  

Тема 14. Облік витрат майбутніх періодів.  

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів вищої освіти 

будуть сформовані наступні компетентності: 

- здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та 

застосовування знань у практичних ситуаціях; 

- знання та розуміння предметної області і професійної діяльності з 

можливостями проведення досліджень на відповідному рівні; 

- здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел, застосування інформаційних і комунікаційних технологій; 

- здатність приймати обґрунтовані рішення та працювати в команді; 

- здатність діяти соціально-відповідально та свідомо. 

Спеціальні предметні компетентності: 

- знання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 



нормативно-законодавчих актів та інструкцій Міністерства фінансів України  

в сфері фінансового обліку та звітності; 

- знання порядку відкриття поточних та інших рахунків в банках, 

касової дисципліни; 

- освоєння методики ведення фінансового обліку необоротних 

активів підприємства, порядку формування їх первісної вартості; 

- освоєння методики фінансового обліку запасів підприємства, 

методів оцінки запасів при надходженні та вибутті; 

- освоєння методики фінансового обліку товарної та нетоварної 

дебіторської заборгованості, резерву сумнівних боргів; 

- розуміння сутності витрат виробництва, їх структури та 

особливостей обліку в галузі сільського господарства; 

- освоєння методики фінансового обліку біологічних активів, 

розуміння їх економічної сутності; 

- знання видів відповідальності за порушення законів з питань 

фінансового законодавства, загальних умов притягнення до фінансової 

відповідальності та штрафні (фінансові) санкції (штрафи). 

Результати навчання:  

- узагальнювати, аналізувати та відображати відомості про господарські 

операції суб’єктів господарювання в обліку для задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають рішення; 

- застосовувати чинну нормативну базу функціонування підприємств та 

податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання; 

- здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій в частині ведення обліку 

та складання зведених облікових регістрів; 

- контролювати дотримання нормативних актів з методології 

бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і ефективного 

використання ресурсів; 

- формувати інформацію для контролю за своєчасністю розрахунків з 

покупцями і замовниками, іншими дебіторами, не допускати наявності 

простроченої дебіторської заборгованості; 

- організовувати процес складання і подання форм фінансової звітності 

згідно з вимогами чинного законодавства. 

Основними формами викладання навчального матеріалу з дисципліни 

«Фінансовий облік 1» є лекції, лабораторні  заняття, самостійна робота 

здобувачів вищої освіти. 

Вид підсумкового контролю – іспит.  

 

 

 

 


