
 

 

Факультет / відділення 
__________________________________________ 
 
Кафедра / циклова комісія  
___________________________________________ 
 
СИЛАБУС 
 

Базова інформація про дисципліну 

Назва дисципліни  Фінансовий облік 

Рівень вищої освіти   Перший бакалаврський рівень вищої освіти 

Галузь знань  07 «Управлінні та адміністрування» 

Спеціальність  071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма  Облік і оподаткування 

Семестр  6 cеместр (11 кл), 2 семестр (за ОКР МС) 

Факультет /відділення Бакалаврської підготовки 

Курс  3 курс (11 кл), 1 курс ( за ОКР МС) 

Анотація курсу  Дисципліна спрямована на оволодіння методів 

раціональної організації та ведення фінансового обліку 

на підприємствах на підставі використання 

прогресивних форм і національних стандартів; набуття 

навичок опрацювання               й використання облікової 

інформації в управлінні. Мета навчальної дисципліни– 

формування у здобувачів сучасної системи наукових 

знань про фінансовий облік, вивчення основ 

методології та організації фінансового обліку активів на  

підприємствах різних форм власності; 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. 

Дисципліна «Фінансовий облік» є однією з провідних 

дисциплін                                     і забезпечує 

формування у здобувачів необхідних методичних 

здібностей для подальшого їх використання в 

майбутній практичній діяльності за фахом.  

Сторінка курсу в MOODLE  http://78.137.2.119:1919/m72/course/view.php?id=394 

Мова викладання  Українська 

Лектор курсу   Гриліцька Анжела Вікторівна, к.е.н., доцент 

бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; доцент 

кафедри обліку та фінансів 

https://www.facebook.com/anzhela.grylitska 

viola-albina@ukr.net 

Місце дисципліни в освітній програмі 

Освітня програма   http://csbc.edu.ua/documents/otdel/oop_o.pdf 

https://www.facebook.com/anzhela.grylitska


Перелік загальних 

компетентностей (ЗК)  

Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

Здатність працювати в команді.  

Здатність працювати автономно.  

Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).  

Здатність бути критичним та самокритичним.   

Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і 

письмово.  

Навички використання сучасних інформаційних систем 

і комунікаційних технологій. 

Перелік спеціальних 

компетентностей (СК)  

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.  

Використовувати математичний інструментарій для 

дослідження соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування.  

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.  

Застосовувати знання права та податкового 

законодавства в практичній діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій.  

Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, 

недотримання ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання професійних обов’язків.  

Демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення 

сталого розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової держави. 

Перелік програмних 

результатів навчання 

Аналізувати розвиток систем, моделей і методів 

бухгалтерського обліку на національному та 

міжнародному рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на підприємстві. 

Опис дисципліни 



Структура навантаження на 

здобувача освіти (для вступників 

2020 року) 

Загальна кількість годин – 150 

Кількість кредитів – 4 

Кількість лекційних годин – 26 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 96 

Форма підсумкового контролю – іспит 

Методи навчання  Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні, 

самостійна робота поза розкладом. Поточний контроль: 

відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних 

завдань; доповіді з презентаціями та їх обговорення; 

тестування; додаткова робота за бажанням (тези, 

статті). 

Зміст дисципліни 

Тема 1 ОСНОВИ ПОБУДОВИ 

ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ В 

УКРАЇНІ 

Сутність та значення фінансового обліку. Правове 

регулювання фінансового обліку. Організація 

фінансового обліку на підприємстві. Основні принципи 

бухгалтерського обліку. Призначення фінансової 

звітності і загальні вимоги до її складання. Облікова 

політика підприємства. Порядок складання  наказу про 

облікову політику підприємства. Організація 

фінансового обліку на підприємстві. Форми ведення 

фінансового обліку на підприємстві.  

Тема 2. ОБЛІК ГРОШОВИХ 

КОШТІВ ТА ДЕБІТОРСЬКОЇ  

ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Характеристика нормативної бази готівкового і 

безготівкового обігу. Визначення грошових коштів. 

Організація готівкових розрахунків. Порядок ведення 

касових операцій. Визначення ліміту залишку готівки в 

касі. Форми первинного обліку касових операцій. 

Порядок ведення касової книги. Характеристика 

рахунку 30 «Готівка». Відображення касових операцій 

на рахунках бухгалтерського обліку. Визначення 

безготівкових розрахунків. Порядок відкриття рахунків 

в банках. Характеристика рахунку 31 «Рахунки в 

банках». Відображення операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку за рахунком 31. 

Документування господарських операцій на рахунках в 

банках. Визначення грошових документів та грошових 

коштів в дорозі. Характеристика рахунку 33 «Інші 

кошти». Відображення операцій з грошовими 

документами та коштами в дорозі на рахунках 

бухгалтерського обліку. Облікові регістри для 

узагальнення інформації про наявність та рух грошових 

коштів і грошових документів. Відображення операцій 

в Журналі 1 за кредитом рахунків 30, 31, 33 та у 

відомостях за дебетом цих рахунків. Визначення 

короткострокових фінансових інвестицій згідно з 

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Визначення 

поточних фінансових інвестицій. Характеристика 

рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції». 

Відображення операцій з поточними фінансовими 

інвестиціями на рахунках бухгалтерського обліку. 

Переоцінка поточних фінансових інвестицій. 



Визначення довгострокових фінансових інвестицій 

згідно з П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». 

Класифікація довгострокових фінансових інвестицій. 

Методи оцінки та обліку довгострокових фінансових 

інвестицій. Облік довгострокових фінансових 

інвестицій. Характеристика рахунку 14 «Довгострокові 

фінансові інвестиції». Відображення операцій з 

довгостроковими фінансовими інвестиціями на 

рахунках бухгалтерського обліку. Розкриття інформації 

про фінансові інвестиції у фінансовій звітності. 

Визначення дебіторської заборгованості згідно П(С)БО 

10 «Дебіторська заборгованість». Види дебіторської 

заборгованості. Сутність дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги. Визначення сумнівного боргу. 

Поняття чистої реалізаційної вартості дебіторської 

заборгованості. Методи нарахування резерву сумнівних 

боргів. Визначення коефіцієнту сумнівності. Безнадійна 

дебіторська заборгованість. Характеристика рахунку 36 

«Розрахунки з покупцями і замовниками». 

Відображення дебіторської заборгованості на рахунках 

бухгалтерського обліку. Сутність та види векселів 

отриманих. Дисконтування векселів. Облік векселів 

отриманих на рахунках бухгалтерського обліку. 

Характеристика рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними 

особами». Документування та відображення 

розрахунків з підзвітними особами на рахунках 

бухгалтерського обліку. Інша дебіторська 

заборгованість. Синтетичний та аналітичний облік 

іншої дебіторської заборгованості. Відображення 

дебіторської заборгованості в облікових регістрах та 

фінансовій звітності.  

Тема 3. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ 

АКТИВІВ 

Методологічні засади формування інформації про 

основні засоби. Визначення та визнання основних 

засобів згідно з П(С)БО 7 «Основні засоби». 

Інвентарний об’єкт як одиниця обліку основних засобів. 

Методи оцінки основних засобів: чистої балансової 

вартості; вартості, що амортизується; ліквідаційної 

вартості; справедливої вартості; первісної та 

переоціненої вартості. Документування господарських 

операцій з надходження, внутрішнього руху та вибуття 

основних засобів. Характеристика та призначення 

рахунків 10 «Основні засоби», 15 «Капітальні 

інвестиції». Облік надходження, наступних витрат та 

вибуття основних засобів. Поняття амортизації та зносу 

згідно з П(С)БО 7. Характеристика методів амортизації, 

особливості застосування, переваги та недоліки 

методів. Облік амортизації на рахунку 13 «Знос 

необоротних активів». Облік переоцінки основних 

засобів. Методи розрахунку індексу переоцінки. 

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку 

першої  дооцінки та уцінки. Особливості 

бухгалтерського обліку уцінки після дооцінки та 



дооцінки після уцінки. Особливості обліку витрат на 

ремонт основних засобів. Відображення основних 

засобів в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

Визначення та визнання інших необоротних 

матеріальних активів. Документування інших 

необоротних матеріальних активів. Характеристика та 

призначення рахунків 11 «Інші необоротні матеріальні 

активи» та 18 «Інші необоротні активи». Синтетичний 

та аналітичний облік наявності та руху необоротних 

матеріальних активів. Особливості нарахування 

амортизації інших необоротних матеріальних активів. 

Відображення інших необоротних матеріальних активів 

у облікових регістрах та фінансовій звітності. 

Визначення та визнання нематеріальних активів згідно 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Види та 

характеристика нематеріальних активів. Оцінка 

нематеріальних активів. Індексація вартості 

нематеріальних активів. Документальне оформлення 

надходження, переміщення та вибуття нематеріальних 

активів. Характеристика та призначення рахунку 12 

«Нематеріальні активи». Синтетичний і аналітичний 

облік нематеріальних активів. Облік зносу (амортизації) 

нематеріальних активів. Відображення нематеріальних 

активів у облікових регістрах та фінансовій звітності. 

Тема 4. ОБЛІК ЗАПАСІВ Методологічні принципи формування в 

бухгалтерському обліку інформації про запаси. 

Визначення та визнання запасів згідно з П(С)БО 9 

«Запаси». Класифікація виробничих запасів. Методи 

оцінки запасів при надходженні: первісна вартість, 

справедлива вартість та чиста вартість реалізації 

запасів. Методи оцінки вибуття запасів: метод 

ідентифікованої собівартості; метод середньозваженої 

собівартості; метод FIFO; метод нормативних витрат; 

метод оцінки за ціною продаж. Особливості 

застосування, переваги та недоліки методів. 

Документування господарських операцій з 

надходження запасів на склад; наявності запасів на 

складі; вибуття запасів. Форми первинних документів 

та регістрів аналітичного обліку запасів. Номенклатура 

та номенклатурний номер запасів. Синтетичний облік 

надходження та використання виробничих запасів. 

Характеристика рахунку 20 «Виробничі запаси». Зміст 

та призначення субрахунків рахунку 20. Відображення 

руху виробничих запасів на рахунках бухгалтерського 

обліку. Особливості обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів (МШП). Критерії 

віднесення активів до складу МШП. Склад МШП. 

Документування операцій, що відображують рух МШП. 

Характеристика рахунку 22 «Малоцінні та 

швидкозношувані предмети». Синтетичний та 

аналітичний облік наявності та руху МШП. 

Інвентаризація виробничих запасів та відображення в 



обліку її результатів. Відображення виробничих запасів 

і МШП в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

Характеристика рахунку 23 «Виробництво». Основні 

бухгалтерські проведення з обліку витрат виробництва. 

Сутність незавершеного виробництва. Розподіл витрат 

між готовою продукцією і незавершеним 

виробництвом. Характеристика рахунку 24 «Брак у 

виробництві». Синтетичний та аналітичний облік браку 

у виробництві. Відображення в облікових регістрах та 

фінансовій звітності. Характеристика рахунку 25 

«Напівфабрикати». Синтетичний та аналітичний облік 

наявності та руху напівфабрикатів. Відображення 

напівфабрикатів в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. Облік випуску готової продукції, що 

надходить на склад готової продукції. Документування 

господарських операцій, пов’язаних з рухом готової 

продукції. Бухгалтерське відображення операцій з руху 

готової продукції. Оцінка та переоцінка готової 

продукції. Відображення витрат виробництва та готової 

продукції у фінансовій звітності. Характеристика 

рахунку 28 «Товари». Синтетичний та аналітичний 

облік наявності та руху товарів. Інвентаризація товарів 

та відображення в обліку їх результатів. Відображення 

товарів в облікових регістрах та фінансовій звітності.  

Тема 5.  

ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ, 

ДОВГОСТРОКОВИХ 

ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА 

РОЗРАХУНКІВ ЗА ТОВАРИ 

(РОБОТИ, ПОСЛУГИ) 

Загальні поняття про зобов’язання, їх класифікація, 

оцінка та умови визнання. Документальне оформлення 

з обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

Документування та облік короткострокових кредитів. 

Документування та облік довгострокових кредитів. 

Облік зобов’язань за податками і обов’язковими 

платежами. Облік зобов’язань за розрахунками з 

учасника. 

Тема  6. ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ 

ОПЛАТИ, РОЗРАХУНКІВ З 

БЮДЖЕТОМ З ПОДАТКІВ 

 

Правові та організаційні основи оплати праці на 

підприємстві. Системи та форми оплати праці. Облік 

особового складу, відпрацьованого часу та виробітку. 

Техніка нарахування заробітної плати та інших виплат 

працівникам. Нарахування виплат працівникам за 

середнім заробітком. Розрахунок податків та інших 

утримань за виплатами працівникам. Аналітичний облік 

розрахунків з оплати праці та виплата заробітної плати. 

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці. 

Методика нарахування та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування. 

Документування та облік розрахунків за податками і 

платежами. 

Тема 7. ОБЛІК ВИТРАТ, 

ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Визнання витрат, об’єкти та завдання їх обліку. 

Класифікація витрат. Схеми обліку витрат на рахунках 

бухгалтерського обліку. Облік витрат на виробництво 

продукції (робіт, послуг). Склад витрат, що 

включаються у собівартість продукції (робіт, послуг). 

Облік прямих матеріальних витрат. Облік прямих 



витрат на оплату праці. Облік інших прямих витрат. 

Облік і розподіл загальновиробничих витрат. Зведений 

облік витрат на виробництво і розрахунок собівартості 

продукції. Структура та облік адміністративних витрат. 

Облік витрат на збут. Облік інших витрат операційної 

діяльності. Облік витрат майбутніх періодів. Поняття 

доходів, їх склад та оцінка. Облік і оподаткування 

доходів від основної діяльності. Облік і оподаткування 

доходів від іншої операційної діяльності. Облік доходів 

від неопераційної діяльності. Формування та облік 

фінансових результатів підприємства 

Тема 8. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ 

ПІДПРИЄМСТВА 

 

Призначення і склад фінансової звітності. Узагальнення 

даних обліку для складання фінансової звітності. 

Методика складання Балансу (Звіту про фінансовий 

стан). Порядок складання Звіту про фінансові 

результати (Звіту про сукупний дохід). Порядок 

складання Звіту про рух грошових коштів. Порядок 

складання Звіту про власний капітал. Розкриття 

інформації у Примітках до фінансової звітності. 

Фінансова звітність за сегментами. Консолідована 

фінансова звітність. Особливості переходу на 

Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ). 

Політика дисципліни 

Політика відвідування  Регулярне відвідування всіх видів занять, своєчасність 

виконання самостійної роботи.  

За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання зорганізується  в он-

лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання 
 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без 

поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку.  

Академічна доброчесність  У випадку недотримання політики академічної 

доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво) 

передбачено повторне проходження оцінювання.   

Система оцінювання 

Поточний контроль здійснюється протягом семестру під час проведення практичних, 

семінарських та інших видів занять і оцінюється сумою набраних балів (максимальна сума – 

100 балів; мінімальна сума, що дозволяє здобувачу освіти отримати атестацію з предмету – 

70 балів); підсумковий/ семестровий контроль, проводиться у формі іспиту, відповідно до 

графіку навчального процесу.  

 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

 

Види навчальної роботи  Мах кількість балів  
Аудиторна робота 40 

Експрес-опитування (4 теми) 8 

Практичні завдання (8 тем) 32 
Індивідуальна робота(за вибором студента) 30 

Презентація  3 



Захист практичного завдання до самостійної роботи, 

доповідь за темою  

12 

Наукова стаття, тези доповідей  10  

Тези з захистом і друком 10 

Тестування  5 
Іспит 30 

  
 

Шкала оцінювання 

ECTS  Бали Зміст  

A 90-100 Бездоганна підготовка в широкому 

контексті  

B 80-89 Повні знання, мiцнi вміння 

C 70-79 Хороші знання та вміння 

D 65-69 Задовiльнi знання, стереотипнi вміння 

E 60-64 Виконання мiнiмальних вимог 

дiяльностi в стандартних умовах 

FX 35-59 Слабкi знання, вiдсутнiсть умiнь 

F 1-34 Необхідний повторний курс 
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