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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни     “ Фінансовий облік 1” 
  
складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки  бакалавр 
                                                                                                                                                                     
напряму    6.030509 “Облік і аудит”  
  
навчальним планом передбачені професійне спрямування   Облік і аудит  
 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  активи  підприємства 

Міждисциплінарні зв’язки: 
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спираються: 
Загальну економічну теорію   Податковий облік 

Мікроекономіку Особливості  обліку у галузях 

Бухгалтерський облік Облік операцій в іноземній валюті   

Економіку підприємства Аудит та інші. 

 

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Фінансовий облік 1” є: засвоєння знань з 
теорії і практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Фінансовий облік 1” є: вивчення методів і 
організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів з використанням прогресивних 
форм і національних стандартів. 
 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати: 
- Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку; 
- Первинну і зведену бухгалтерську документацію по всіх об’єктах обліку; 
- Господарські процеси, операції, ситуації, що виникають в процесі ведення бухгалтерського 

обліку; 
- Бухгалтерські записи, що здійснюються на підставі господарських операцій за звітний 

період; 
- Бухгалтерські регістри, журнали, Головну книгу, зведену документацію, звітність; 
- Організацію бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності. 
вміти:  
- Формувати облікову політику підприємства; 
- Відображати облік грошових коштів в касі і на рахунках в банках, 
- Відображати в обліку  довгострокові і поточні фінансові інвестиції; 
- Розраховувати та відображати в обліку резерв сумнівних боргів; 
- Відображати в обліку розрахунки з покупцями і замовниками, з різними дебіторами, 

підзвітними особами, по претензіях; 
- Відображати в обліку витрати майбутніх періодів; 
- Виконувати групування і оцінку основних засобів; 
- Відображати в аналітичному і синтетичному обліку рух основних засобів; 
- Нарахувати амортизацію і знос основних засобів; 
- Відображати витрати на поліпшення і утримання основних засобів; 
- Проводити оцінку і облік руху нематеріальних активів; 



4 
 

- Проводити облік інвестицій і інших необоротних активів; 
- Проводити оцінку і облік руху запасів; 
- Проводити оцінку і облік руху виробничих запасів; 
- Формувати склад витрат, що включаються до собівартості продукції, робіт, послуг і їх 

угрупування; 
- Відносити прямі матеріальні витрати, витрати з оплати праці, інші прямі витрати та 

загальновиробничі витрати на собівартість продукції; 
- Облікувати адміністративні витрати та витрати на збут і списувати їх на фінансові 

результати діяльності підприємства. 
- Відображати в бухгалтерському обліку господарські операції  з оцінки та переоцінки 

активів підприємства. 
 
мати  компетентності: 

Професійно важливі якості:  

Познавальні: професіона пам'ять , професіоне мислення. 
Діяльнісні: професійна мобільність   і культура праці, професійна  поведінка, делова этика, 

володіння інформаційними технологіями. 
Саморозвиток: узагальнення досвіду и спрямування до професійного росту. 
Професійна діяльність: 
Здатність до документального оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку операцій, пов’язаних з грошовими коштами, необоротними матеріальними активами, 
запасами  та розрахунками.  

Здатність нарахування і перерахування податків та внесків у бюджет та соціальні фонди, 
платежів у банківські установи. 

Здатність до підготовки даних по відповідним ділянкам бухгалтерського обліку для 
складання звітності.  

Здатність використання комп’ютерних технологій в обліково-аналітичній діяльності.  
Основні надпрофесійні компетенції бухгалтера: 
Соціальні: Готовність до співробітництва і міжособистої взаємодії. Наявність 

комунікабельної культи, культурної мови. 
Особистнісні: Вміння працювати з потоком інформації, виділення з неї основної і 

другорядної. Обєктивність у судженнях, правова культура, порядочність, чесність.   Здатність 
до самостійної діяльності в умовах невизначеності, здатність адаптації в нових умовах 
діяльності. 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

Модуль 1. Фінансовий облік 1 

Змістовий модуль 1.1. Облік необоротних активів 
Тема 1.1.1. Основи побудови фінансового обліку.  

Тема 1.1.2. Облік основних засобів.  

Тема 1.1.3. Облік інших необоротних матеріальних активів. 

Тема 1.1.4. Облік необоротних активів, утриманих для продажу.  

Тема 1.1.5. Облік нематеріальних активів. 

Тема 1.1.6. Облік інвестиційної нерухомості. 

Тема 1.1.7. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. 
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Тема 1.1.8.Облік довгострокових фінансових інвестицій.  

Змістовий модуль 2.1. Облік оборотних активів та  витрат  виробництва 

Тема 2.1.1. Облік  виробничих запасів та інших оборотних активів. 

Тема 2.1.2. Облік поточної дебіторської заборгованості. 

Тема 2.1.3. Облік грошових коштів та їх еквівалентів. 

Тема 2.1.4. Облік поточних фінансових інвестицій.  

Тема 2.1.5. Облік витрат виробництва та загальновиробничих витрат. 

Тема 2.1.6. Облік випуску та реалізації готової продукції. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 годин(и) 4 кредити ЄКТС. 

Індивідуальні завдання: контрольна робота для студентів заочної форми навчання. 

 

3. Рекомендована література 

1. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: Навч.посіб./ Н.І. Гордієнко. – Харків: ХНУМГ, 2013. – 

288с. 

2. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами. Навч. посіб. 

– К.: Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 

3. Лень В. С. Стандарти бухгалтерского обліку в Україні: Навчальний посібник - К.: Центр 

учбової літератури, 2011. - 608с. 

4. Скирпан О.П.Фінансовий облік: Навчальний посібник /О.П.Скирпан, М.С.Палюх. –

Тернопіль. ТНЕУ, 2008 . - 407с. 

 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  екзамен. 
 

5. Засоби діагностики успішності навчання  поточні та підсумкові тестові завдання, контрольні 
роботи, екзаменаційні білети, задачі. 
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АНОТАЦІЯ 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни “Фінансовий облік 1” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки  бакалавр напряму 6.030509 “Облік і аудит”.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є  активи  підприємства.  
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: Облік необоротних 

активів; Облік оборотних активів та витрат  виробництва.   
 
 

ABSTRACT  (ANNOTATION) 
 

Syllabus of the academic discipline «Financial Accounting I» is compiled according to educational 
and vocational training program for the Bachelor of  training area 6.030509 "Accounting and Auditing" 
Subject of the discipline are the enterprise assets.  The syllabus of the academic discipline includes  such 
content modules: Accounting of fixed assets; Accounting of current assets and production costs. 

 

 

АННОТАЦИЯ 
 

Программа изучения учебной дисциплины “Финансовый учет 1” составленная согласно 
образовательно-профессиональной программе подготовки  бакалавра направления 6.030509 “Учет 
и аудит”. Предметом изучения  учебной дисциплины являются  активы предприятия.  

Программа учебной дисциплины включает такие содержательные модули: Учет необотных 
активов;   Учет оборотных активов и расходов производства. 
 


