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Загальна інформація 

 

Викладачі Гайдучок Тетяна Станіславівна (к.е.н., доцент) 

Дмитренко Ольга Миколаївна (к.е.н., доцент) 

Савченко Наталія Миколаївна (к.е.н., доцент) 
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Гайдучок Т. С. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-

about-booa/sklad-booa/gajduchok-tetyana-stanislavivna)  

Дмитренко О. М. (http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-
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Савченко Н.М. (nataliyasavchenko2010@ukr.net) 

Контактні 

телефони, 
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Гайдучок Т. С. (0677800429) 

Дмитренко О. М. (0973351088) 

Савченко Н. М. (0965463347) 

Сторінка курсу 
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Консультації Очні 
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1. Анотація 

 
Інтеграція України у світовий економічний простір, розвиток ринкових 

відносин стали основою для широкого використання інформації бухгалтерського 

(фінансового) обліку з метою підвищення ефективності діяльності суб'єктів 

господарювання. В цих умовах для обґрунтування своїх рішень як вітчизняні, так й 
іноземні користувачі інформації потребують достовірної інформації про майновий та 

фінансовий стан підприємства, а також результати їхньої діяльності. Таку інформацію 

зовнішні користувачі можуть отримати лише в системі фінансового обліку та 
звітності.  

За допомогою облікової інформації можна оптимально використовувати 

наявні ресурси, контролювати поточну діяльність підприємства, планувати його 
стратегію й тактику, усувати суб'єктивність під час ухвалення рішень, прогнозувати 

показники розвитку підприємства та виявляти резерви підвищення ефективності 

виробництва.  

Система фінансового обліку надає повну, точну й достовірну інформацію для 
ухвалення виважених управлінських рішень як внутрішніми, так і зовнішніми 

користувачами.  

Фінансовий облік охоплює активи підприємства, його витрати, довгострокові 
та короткострокові зобов'язання підприємства, його власний капітал, доходи та 

витрати.  

Для побудови ефективної системи обліку бухгалтер має добре знати 
організацію та методику ведення фінансового обліку, правила оподатковування 

господарських операцій відповідно до вимог чинного нормативно-правового 

законодавства з урахуванням специфіки діяльності підприємств .  

Навчальна дисципліна «Фінансовий облік» є базовою навчальною 
дисципліною та вивчається згідно з навчальним планом підготовки фахівців 

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» всіх форм 

навчання. 

 

2. Мета  

 
Метою фінансового обліку є надання користувачам (як правило, зовнішнім) 

повної, правдивої та своєчасної інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів на підприємстві. Він є обов’язковим видом обліку, 
будується за відповідними принципами і стандартами, показники якого 

відображаються у встановлених формах фінансової звітності, що надається у 

визначені строки різним категоріям зовнішніх користувачів. Найважливішими його 

принципами є безперервність та послідовність, повне висвітлення, автономність і 
використання єдиного грошового вимірника тощо. Саме він є всеохоплюючим 

(обліковуються усі без винятку активи та їх джерела, процеси, що відбуваються на 

підприємстві), вирізняється системністю (будується за строго встановленими 
правилами, функціонує від створення підприємства і до його ліквідації). 

Вивчення дисципліни має сприяти прагненню студентів до здобуття та 

збагачення знань, зацікавленості в пізнавальній діяльності, виробленні нового типу 
економічного мислення, навичок у самостійній роботі з інструктивним і законодавчим 

матеріалом, додатковою літературою, формуванню самостійності та творчої 
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активності в момент прийняття рішень, принциповості, ініціативності, професійної 

етики, моральних якостей. 
Метою вивчення курсу «Фінансовий облік» є формування системи 

теоретичних і практичних знань і навичок з фінансового обліку господарських 

операцій на підприємствах різних форм власності; набуття вмінь з розробки і 

прийняття управлінських рішень на основі отриманої облікової інформації про 
господарську діяльність економічного суб’єкта.  

 

3. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 
показників 

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, рівень 

вищої освіти 

Характеристика 
навчальної дисципліни 

денна форма 
навчання 

заочна форма 
навчання 

Кількість кредитів – 13 

Галузь знань 07 

«Управління та 

адміністрування»  

Цикл  

професійної підготовки 

Спеціальність 071 

«Облік і оподаткування»  Змістових модулів – 8 Рік підготовки 

Загальна кількість годин 

– 390 

 

 

Освітня програма «Облік 

і оподаткування» 

2-й 2-й 

Семестр 

3-й 4-й 

Лекції 

48 год. 12 год. 

Тижневих годин для 
денної форми навчання – 

3, самостійна робота 

студента – 8 

 
 

Рівень вищої освіти: 

бакалавр 

Практичні 

88 год. 28 год. 

Самостійна робота 

254 год. 350 год. 

Форма контролю: екзамен 

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної 

та індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 136/254 для 
заочної форми навчання – 40/350. 

 

Для самостійної роботи, поточного навчання та підсумкового контролю 
студенти отримують завдання на http://znau.edu.ua/fakulteti/obliku-ta-finansiv/m-about-

booa/osvitnii-protses 

 

4. Результати навчання  

 

Після вивчення дисципліни студенти 
повинні знати: 

– теоретичні основи, принципи сучасної  організації фінансового обліку активів, 
зобов’язань та власного капіталу підприємства із урахуванням положень 
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національних і міжнародних стандартів;  
– техніку ведення фінансового обліку та його прогресивні форми; 
– механізм повного і достовірного відображення у бухгалтерських документах 

усіх господарських операцій, які були здійснені на підприємстві у звітному періоді;  

– методику складання встановленої органами державного управління фінансової 

звітності; 
– порядок надання інформації внутрішнім споживачам для контролю 

господарської діяльності і прийняття управлінських рішень;  

– порядок надання інформації зовнішнім користувачам про реальний стан 
підприємства. 

повинні вміти: 

– набувати, опрацьовувати і використовувати облікову інформацію в управлінні; 
– оволодівати основами фінансового обліку, формами і методами організації 

фінансового обліку; 
– використовувати елемент аналізу фінансового стану підприємства з метою 

виявлення існуючих резервів і попередження підвищеного ризику у його фінансово-
господарській діяльності;  

– організовувати фінансовий облік активів та пасивів на підприємствах з 
різними формами власності. 

 

Вивчення дисципліни надасть можливість студентам оволодіти наступними 
компетентностями та забезпечити нормативний зміст підготовки здобувачів вищої 

освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно до Стандарту 

вищої освіти України: перший (бакалаврський) рівень, галузь знань 07 ‒ Управління 
та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

 

Формування компетентностей та результатів навчання фахівців спеціальності  

071 «Облік і оподаткування» освітньої програми «Облік і оподаткування»  

за навчальною дисципліною «Фінансовий облік» відповідно до Стандарту 

 

Загальні компетентності (ЗК) 

ЗК 01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  
ЗК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК) 

СК 02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-

економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування. 

СК 03. 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.  
СК 04. Застосовувати знання права, податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  
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СК 06. Здійснювати облікові, аудиторські процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.  
СК 07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості.  

СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, збереження й використання його ресурсів.  
СК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та 

дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку, оподаткування. 

СК 11. Демонструвати розуміння вимог щодо  професійної діяльності, зумовлених 
необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, 

соціальної, правової держави. 

СК 12. Здатність формувати інформацію про об’єкти оподаткування та здійснювати 
розрахунки податкових платежів з метою відображення їх  в обліку і податковій звітності. 

 

Програмні результати навчання(ПР) 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  
ПР 02. 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.   
ПР 03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 
звітність підприємств та правильно інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР 05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПР 06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту 

та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових 

форм господарювання та видів економічної діяльності.  
ПР 10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати  його методи і 

процедури.  

ПР 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології 
для обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування.  

ПР 18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку на 

національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності їх 
запровадження на підприємстві.  

ПР 21. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  
ПР 23. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на основі 

розуміння місця предметної області у загальній системі знань, використовувати різні види 

та форми рухової активності для ведення здорового способу життя. 
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5. Політика курсу 

 
Політика здобуття знань з навчальної дисципліни визначається загальними 

положеннями підготовленими на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування та 

аудиту при навчанні фахівців спеціальності «Облік і оподаткування». 

 

6. Робоча програма 

6.1. Зміст дисципліни  

Модуль 1 

 

Змістовий модуль 1. Фінансовий облік грошових коштів та розрахунків 

підприємства  

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Фінансовий облік як галузь економічної науки. Сутність і мета фінансового 
обліку. Завдання фінансового обліку в сучасних умовах. Регулювання фінансового 

обліку та фінансової звітності в Україні. Місце фінансового обліку серед інших 

облікових дисциплін. Фінансовий облік як інформаційна система. Принципи 
фінансового обліку. Концептуальна модель фінансового обліку. Методологія 

фінансового обліку. Організація фінансового обліку на підприємстві. Облікова 

політика підприємства як інструмент організації фінансового обліку. Основні 
тенденції і суперечності розвитку сучасних світових концепцій фінансового обліку. 

Аналіз міжнародного досвіду стандартизації і гармонізації бухгалтерського обліку. 

Світова практика та розвиток національної облікової системи в Україні. 
Удосконалення фінансового обліку на основі системного підходу.  

Тема 2. Облік грошових коштів  

Економічна сутність грошового обігу і розрахунків. Оцінка грошових коштів. 

Нормативні документи, якими регламентовано порядок ведення готівкових і 
безготівкових розрахунків у господарському обороті України. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів». 

Облік касових операцій і грошових документів. Організація прийняття, 
видавання та зберігання готівки в касі. Документальне оформлення операцій з 

готівкою. Характеристика рахунка 30 «Готівка» і 33 «Інші кошти». Синтетичний та 

аналітичний облік касових операцій і грошових документів. 
Облік коштів на рахунках підприємства у банках в національній валюті. 

Порядок відкриття поточних рахунків у банку. Одержання готівки в банку, здавання 

готівки в банк. Виписки банку, їх перевірка та обробка. Синтетичний та аналітичний 

облік грошових коштів на рахунках у банках в національній валюті. 
Облік операцій на поточному рахунку в іноземній валюті. Порядок відкриття 

поточних рахунків в іноземній валюті. Документи, якими оформлюються операції за 

валютним рахунком. Основні поняття: валюта звітності, валютний курс, курсова 
різниця. Відображення на бухгалтерських рахунках курсових різниць. Особливості 

бухгалтерського обліку продажу та придбання іноземної валюти. Синтетичний та 

аналітичний облік коштів в іноземній валюті.  
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості   

Економічна сутність і види дебіторської заборгованості. Визнання та оцінка 

дебіторської заборгованості. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 

«Дебіторська заборгованість». 
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Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Порядок укладання 

договорів. Характеристика рахунка з обліку довгострокової дебіторської 
заборгованості. Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. 

Облік одержаних довгострокових векселів та іншої дебіторської заборгованості. 

Облік поточної дебіторської заборгованості. Характеристика рахунків з обліку 

поточної дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги. Векселі отримані. Облік розрахунків: за виданими авансами, з підзвітними 

особами, за нарахованими доходами, за претензіями, з відшкодування матеріального 

збитку. Облік розрахунків з іншими дебіторами. 
Облік резерву сумнівних боргів. Економічна сутність резерву сумнівних боргів. 

Методика створення резерву сумнівних боргів. Характеристика рахунка з обліку 

резерву сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів. 
Відображення даних дебіторської заборгованості в облікових регістрах і 

розкриття інформації у фінансовій звітності. 
 

Змістовний модуль 2. Фінансовий облік необоротних активів та фінансових 

інвестицій   

Тема 4. Облік основних засобів 
Визначення та класифікація основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів. НП(С)БО 7 «Основні засоби». Оцінка та переоцінка основних 

засобів. Документальне оформлення господарських операцій з обліку основних 
засобів. Характеристика рахунків з обліку основних засобів. Аналітичний облік 

основних засобів. Облік надходження основних засобів. Витрати на утримання, 

ремонт і модернізацію основних засобів. 
Знос основних засобів. Сутність, об’єкти та період амортизації. Методи 

амортизації необоротних активів. Облік зносу основних засобів. Перегляд строку 

корисного використання та методу амортизації основних засобів.  

Облік вибуття основних засобів. Продаж і передавання основних засобів. 
Списання (ліквідація) основних засобів. Відображення даних про основні засоби в 

облікових регістрах і розкриття інформації у фінансовій звітності. 

Облік орендних і лізингових операцій. Сутність і класифікація оренди. Поняття 
та види лізингу. НП(С)БО 14 «Оренда». Підготування та обґрунтування договору 

оренди. Методика визначення орендарем суми фінансових витрат та її  розподілу між 

відповідними звітними періодами. Методика визначення орендодавцем суми 
фінансового доходу та її  розподілу між відповідними звітними періодами. 

Продаж з наступною орендою. Відображення орендних операцій в обліку та 

звітності орендаря. Відображення орендних операцій в обліку та звітності 
орендодавця. 

Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку інших 

необоротних активів. Облік інших необоротних активів. Облік зносу інших 

необоротних матеріальних активів. Інвентаризація інших необоротних активів. Облік 
і порядок визначення розміру збитків від нестачі, розкрадання, знищення основних 

засобів та інших необоротних активів. 

Тема 5. Облік нематеріальних  активів 
Визначення та класифікація нематеріальних активів. Структура НП(С)БО 8 

«Нематеріальні активи». Оцінка надходження нематеріальних активів. Переоцінка 

нематеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку 
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нематеріальних активів. Облік капітальних інвестицій у придбання (створення) 

нематеріальних активів. 
Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних 

активів. Вибуття нематеріальних активів. Особливості обліку гудвілу при придбанні. 

Синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. Інвентаризація 

нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у примітках 

до фінансових звітів. 
Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 
Основні поняття фінансових інвестицій. Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 12 «Фінансові інвестиції». Види і класифікація інвестицій. Визнання 

фінансових інвестицій. 
Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних видів цінних 

паперів: акцій, облігацій. Основні бухгалтерські проводки з обліку руху акцій, 

облігацій. Облік поточних фінансових інвестицій. Придбання короткострокових 
фінансових інвестицій. Реалізація (продаж) поточних фінансових інвестицій. 

Документування господарських операцій з обліку поточних фінансових інвестицій. 

Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій. Аналітичний 

облік короткострокових фінансових інвестицій. Синтетичний облік короткострокових 
фінансових інвестицій. Розкриття інформації про короткострокові фінансові 

інвестиції у фінансовій звітності. Узагальнення операцій з обліку короткострокових 

фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку.  
Тема 7. Облік поточних фінансових інвестицій 

Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій. Собівартість 

фінансових інвестицій залежно від способу придбання. Аналітичний облік 
довгострокових фінансових інвестицій. Оцінка довгострокових фінансових інвестицій 

на дату балансу. Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. 

Відображення довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю. 

Відображення довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. 
Відображення фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю. Відображення 

фінансових інвестицій за собівартістю з урахуванням зменшення корисності. 

Облік фінансових інвестицій у спільну діяльність. Фінансові інвестиції у спільну 
діяльність зі створенням юридичної особи. Фінансові інвестиції у спільну діяльність 

без створення юридичної особи. 

Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до ф інансової 
звітності. Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у регістрах 

бухгалтерського обліку.  

 

Модуль 2 
 

Змістовний модуль 3. Фінансовий облік виробничих запасів та незавершеного 

виробництва  

Тема 8. Облік виробничих запасів 

Визначення запасів та їх класифікація: сировина, матеріали, товари, паливо, 
запасні частини, малоцінні та швидкозношувані предмети тощо. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». 

Облікова оцінка запасів. Оцінка надходження та вибуття запасів. Методи оцінки 
вибуття запасів. Вплив методів оцінки вибуття запасів на витрати і фінансові 
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результати. Оцінка запасів на дату балансу. Переоцінка запасів. Характеристика 

рахунків з обліку запасів. 
Облік запасів на складі. Документальне оформлення надходження запасів на 

склад і відпуску зі складу. Синтетичний та аналітичний облік запасів. Облік 

виробничих запасів. Облік поточних біологічних активів. Особливості обліку 

малоцінних і швидкозношуваних предметів. 
Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів інвентаризації. 

Відображення даних про запаси в облікових регістрах і розкриття інформації у 

фінансовій звітності. 
Тема 9. Облік поточних біологічних активів 

Визнання та оцінка поточних біологічних активів. Класифікація поточних 

біологічних активів. Облік поточних біологічних активів рослинництва. Облік 
поточних біологічних активів тваринництва. Переоцінка поточних біологічних 

активів. Документальне оформлення операцій з руху поточних біологічних активів. 

Відображення показників з обліку біологічних активів у фінансовій звітності. 

Тема 10. Облік готової продукції 
Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної 

вартості готової продукції. Організація обліку готової продукції. Документування 

господарських операцій з руху готової продукції. Договори продажу і контроль за їх 
виконанням. Методи оцінки вибуття готової продукції. Аналітичний облік готової 

продукції. Інвентаризація готової продукції. Відображення операцій з руху готової 

продукції на рахунках обліку. 
Тема 11. Облік витрат виробництва 

Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація. Витрати на 

виробництво. Мета та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних 

методів калькулювання. Аналітичний облік витрат виробництва. 
Облік витрат на організацію виробництва і управління. Формування та облік 

собівартості реалізованої продукції. Облік і розподіл загальновиробничих витрат. 

Облік адміністративних витрат, витрат на збут та інших витрат операційної 
діяльності. Облік витрат майбутніх періодів. 

Облік витрат допоміжних (підсобних) виробництв. Облік браку на виробництві. 

Незавершене виробництво. 
Облік витрат за елементами. Класифікація витрат за елементами та їх 

взаємозв’язок із класифікацією витрат за статтями калькуляції. Облік матер іальних 

витрат, витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, амортизації 

необоротних активів та інших операційних витрат. Інвентаризація незавершеного 
виробництва та відображення результатів на рахунках бухгалтерського обліку. 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 

Витрати майбутніх періодів: сутність, складові, методи розподілу. Облік витрат 
майбутніх періодів  

 

Модуль 3 
 

Змістовний модуль 4. Фінансовий облік зобов’язань та власного капіталу 

підприємства 
Тема 13. Облік короткостроких зобов’язань 

Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань згідно з 



  

 
13 

НП(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Сутність короткострокових кредитів банків. Документальне оформлення 
операцій за розрахунками з банками за короткостроковими зобов’язаннями. Порядок 

нарахування відсотків за користування підприємствами короткостроковими позиками. 

Порядок пролонгування короткострокових кредитів та переведення їх до складу 

довгострокових. Характеристика рахунку 60 «Короткострокові позики». Синтетичний 
та аналітичний облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та 

іншими позиками. 

Характеристика рахунку 62 «Короткострокові векселі видані». Порядок обліку 
простих та переказних векселів. Аналітичний облік короткострокових векселів 

виданих. 

Форми розрахунків підприємств з постачальниками і підрядниками.  
Документальне оформлення розрахунків з постачальниками. Характеристика 

рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками». Синтетичний та 

аналітичний облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками. Порядок обліку 

податкового кредиту, який виникає при розрахунках з постачальниками. 
Відображення короткострокових зобов’язань в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 

Тема 14. Облік довгострокових зобов’язань  
Поняття довгострокового кредиту та умови його надання. Форми видачі 

довгострокових кредитів. Документальне оформлення наданого кредиту. Порядок 

погашення кредиту. Сутність графіку погашення позики Порядок пролонгації 
довгострокового кредиту. Характеристика рахунку 50 «Довгострокові позики». 

Синтетичний та аналітичний облік отримання та погашення довгострокових позик. 

Відображення довгострокових кредитів у балансі за теперішньою вартістю. 

Суть та порядок розрахунків довгостроковими векселями. Характеристика 
рахунку 51 «Довгострокові векселі видані». Синтетичний та аналітичний облік 

зобов’язань за довгостроковими векселями. 

Сутність довгострокових зобов’язань за облігаціями. Характеристика рахунку 
52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями». Облік довгострокових облігацій, 

випущених за номінальною вартістю. Облік довгострокових обл ігацій, випущених зі 

знижкою (дисконтом) при емісії. Облік довгострокових облігацій, випущених з 
премією.  

Сутність довгострокових зобов’язань з оренди. Характеристика та призначення 

рахунку 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди». Синтетичний та аналітичний 

облік зобов’язань з фінансової оренди. 
Відображення довгострокових зобов’язань в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 

Тема 15. Облік власного капіталу 
Сутність власного капіталу. Порядок формування та зміни статутного капіталу. 

Збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій та збільшення 

номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації 
балансової вартості основних засобів. Зменшення статутного капіталу шляхом 

зменшення кількості акцій та зменшення номінальної вартості акцій. 

Характеристика та призначення рахунку 40 «Статутний капітал». Облік 

формування та змін статутного капіталу. Синтетичний та аналітичний облік 
неоплаченого капіталу. 
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Порядок формування резервного капіталу. Напрямки використання резервного 

капіталу. Характеристика та призначення рахунку 43 «Резервний капітал». 
Синтетичний та аналітичний облік формування та використання резервного капіталу. 

Порядок формування нерозподіленого прибутку. Напрямки використання 

нерозподіленого прибутку. Характеристика та призначення рахунку 44 

«Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Облік нерозподіленого прибутку 
(непокритого збитку). 

Вилучення капіталу. Характеристика та призначення рахунку 45 «Вилучений 

капітал». 
Відображення інформації про власний капітал в облікових регістрах та 

фінансовій звітності. 

Тема 16. Облік неоплаченого капіталу 
Характеристика та призначення рахунку 46 «Неоплачений капітал». Облік 

формування та змін статутного капіталу. Синтетичний та аналітичний облік 

неоплаченого капіталу. 
 

Змістовний модуль 5. Фінансовий облік розрахунків за виплатами працівникам 

та соціального страхування  

Тема 17. Облік праці та її оплати 

Методологічні принципи формування в бухгалтерському обліку інформації про 

персонал підприємства згідно НП(С)БО 26 «Виплати персоналу». 
Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення 

руху особового складу. 

Види, форми й системи оплати праці. Склад фонду оплати праці.  
Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний 

облік. Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства за 

відпрацьований і невідпрацьований час та інших виплат. Індексація та компенсація 
заробітної плати. Види утримань із заробітної плати та їх облік. Методика й техніка 

складання розрахунково-платіжних відомостей та їх облік. Характеристика рахунку 

66 «Розрахунки за виплатами працівникам». Облік розрахунків з персоналом щодо 
оплати праці. Аналітичний облік розрахунків з оплати праці. Особливості обліку 

розрахунків з депонентами. Відображення розрахунків з оплати праці в облікових 

регістрах та фінансовій звітності. 

Тема 18. Облік розрахунків за страхуванням  
Характеристика рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». Облік розрахунків за 

єдиним соціальним внеском. Облік розрахунків за майновим страхуванням.  

 

Змістовний модуль 6. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом за податками та 

платежами 

Тема 19. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів 

Класифікація платежів до бюджету та джерела їх сплати. 

Облік розрахунків з бюджетом та з позабюджетних платежів. Характеристика 
рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». 

Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ). Облік 

податкових зобов’язань з ПДВ. Облік податкового кредиту з ПДВ. Особливості 
застосування субрахунків 643 «Податкові зобов’язання» і 644 «Податковий кредит». 

Облік сум ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету.  
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Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток. Облік відстрочених 

податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів. 
Облік розрахунків з бюджетом за іншими платежами. 

Відображення розрахунків з бюджетом в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 

 
Модуль 4 
 

Змістовний модуль 7. Фінансовий облік доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Тема 20. Облік доходів і витрат 
Загальні принципи та варіанти обліку доходів і витрат. Класифікація та визнання 

доходів. Класифікація та визнання витрат. Характеристика рахунків доходів і витрат.  

Відображення доходів і витрат в облікових регістрах та фінансовій звітності. 
Тема 21. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Загальні принципи та варіанти обліку фінансових результатів. Визначення та 

облік фінансових результатів. 

Характеристика рахунку 79 «Фінансові результати». Характеристика рахунків 
класу 7 Плану рахунків «Доходи і результати діяльності». 

Визначення прибутку (збитку) за звітний період. 

Відображення фінансових результатів в облікових регістрах та фінансовій 
звітності. 

 

Змістовний модуль 8. Формування показників фінансової звітності  
Тема 22. Фінансова звітність підприємства  

Організація підготовки та подання фінансової звітності. Порядок складання 

Балансу відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». 

Методика складання Звіту про фінансові результати. Порядок складання Звіту про рух 
грошових коштів. Методика складання Звіту про власний капітал. Методика 

складання Приміток до фінансових звітів. Порядок складання звітності за сегментами. 

Порядок виправлення помилок та зміни у фінансових звітах.  

 

6.2. Структура навчальної дисципліни для студентів денної форми 
навчання  

№ 

п/п 
Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 
тійна 

робота 

1 2 3 4 5 6 

3-й семестр 

МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Фінансовий облік грошових коштів та розрахунків 

підприємства  

1 Основи побудови фінансового обліку 6 2  4 

2 Облік грошових коштів 24 2 6 16 

3 Облік дебіторської заборгованості   26 2 8 16 
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 Разом за змістовним модулем 1 56 6 14 36 

Змістовний модуль 2. Фінансовий облік необоротних активів та фінансових 

інвестицій   

1 Облік основних засобів 18 2 6 10 

2 Облік нематеріальних  активів 14 2 4 8 

3 Облік довгострокових фінансових інвестицій 14 2 4 8 

4 Облік поточних фінансових інвестицій 14 2 4 8 

 Разом за змістовним модулем 2 60 8 18 34 

Всього за модулем 1 116 14 32 70 

МОДУЛЬ 2.  

Змістовний модуль 3. Фінансовий облік виробничих запасів та незавершеного 

виробництва  

1 Облік виробничих запасів  20 2 6 12 

2 Облік поточних біологічних активів 16 2 4 10 

3 Облік готової продукції 14 2 2 10 

4 Облік витрат виробництва 18 2 4 12 

5 Облік витрат майбутніх періодів 8 2 2 4 

 Разом за змістовним модулем 3 76 10 18 48 

Всього за модулем 2 76 10 18 48 

4-й семестр 
МОДУЛЬ 3.  

Змістовний модуль 4. Фінансовий облік зобов’язань та власного капіталу 

підприємства  

1 Облік короткостроких зобов’язань  24 2 6 16 

2 Облік довгострокових зобов’язань  22 2 4 16 

3 Облік власного капіталу 18 2 4 12 

4 Облік неоплаченого капіталу 14 2 2 10 

 Разом за змістовним модулем 4 78 8 16 54 
Змістовний модуль 5. Фінансовий облік розрахунків за виплатами працівникам та 

соціального страхування  

1 Облік праці та її оплати  30 4 6 20 

2 Облік розрахунків за страхуванням  10 2 2 6 

 Разом за змістовним модулем 5 40 6 8 26 

Змістовний модуль 6. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом за податками та 

платежами 

1 Облік розрахунків з бюджетом з податків та 
обов’язкових платежів 

22 2 4 16 

 Разом за змістовним модулем 6 22 2 4 16 

Всього за модулем 3 140 16 28 96 

МОДУЛЬ 4.  
Змістовний модуль 7. Фінансовий облік доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності підприємства  

1 Облік доходів і витрат 24 4 4 16 

2 Облік фінансових результатів діяльності 

підприємства  

16 2 4 10 

 Разом за змістовним модулем 7 40 6 8 26 
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Змістовний модуль 8. Формування показників фінансової звітності  

1 Фінансова звітність підприємства  18 2 2 14 

 Разом за змістовним модулем 8 18 2 2 14 

Всього за модулем 4 58 8 10 40 

Всього годин 390 48 88 254 

 

 

6.3. Структура навчальної дисципліни для студентів заочної форми 
навчання  

 

№ 
п/п 

Теми  

Кількість годин 

всього 

в тому числі 

лекції 
прак-

тичні 

самос- 

тійна 
робота 

1 2 3 4 5 6 

3-й семестр 
МОДУЛЬ 1.  

Змістовий модуль 1. Фінансовий облік грошових коштів та розрахунків 

підприємства  

1 Основи побудови фінансового обліку 10,5 0,5  10 

2 Облік грошових коштів 23 1 2 20 

3 Облік дебіторської заборгованості   24,5 0,5 4 20 

 Разом за змістовним модулем 1 58 2 6 50 

Змістовний модуль 2. Фінансовий облік необоротних активів та фінансових 

інвестицій   

1 Облік основних засобів 24,5 0,5 2 22 

2 Облік нематеріальних  активів 13,5 0,5 1 12 

3 Облік довгострокових фінансових інвестицій 17 0,5 0,5 16 

4 Облік поточних фінансових інвестицій 17 0,5 0,5 16 

 Разом за змістовним модулем 2 72 2 4 66 

Всього за модулем 1 130 4 10 116 

МОДУЛЬ 2.  

Змістовний модуль 3. Фінансовий облік виробничих запасів та незавершеного 

виробництва  

1 Облік виробничих запасів  25 1 4 20 

2 Облік поточних біологічних активів 12   12 

3 Облік готової продукції 9,5 0,5 1 8 

4 Облік витрат виробництва 17,5 0,5 1 16 

5 Облік витрат майбутніх періодів 10   10 

 Разом за змістовним модулем 3 74 2 6 66 

Всього за модулем 2 74 2 6 66 

4-й семестр 
МОДУЛЬ 3.  

Змістовний модуль 4. Фінансовий облік зобов’язань та власного капіталу 

підприємства  



  

 
18 

1 Облік короткостроких зобов’язань  18 1 1 16 

2 Облік довгострокових зобов’язань  18   18 

3 Облік власного капіталу 13,5 0,5 1 12 

4 Облік неоплаченого капіталу 10   10 

 Разом за змістовним модулем 4 59,5 1,5 2 56 

Змістовний модуль 5. Фінансовий облік розрахунків за виплатами працівникам та 

соціального страхування  

1 Облік праці та її оплати  23 1 2 20 

2 Облік розрахунків за страхуванням  7,5 0,5 1 6 

 Разом за змістовним модулем 5 30,5 1,5 3 26 

Змістовний модуль 6. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом за податками та 

платежами 

1 Облік розрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язкових платежів 

30 1 1 28 

 Разом за змістовним модулем 6 30 1 1 28 

Всього за модулем 3 120 4 6 110 

МОДУЛЬ 4.  
Змістовний модуль 7. Фінансовий облік доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності підприємства  

1 Облік доходів і витрат 16,5 0,5 2 14 

2 Облік фінансових результатів діяльності 

підприємства  

20,5 0,5 2 18 

 Разом за змістовним модулем 7 37 1 4 32 

Змістовний модуль 8. Формування показників фінансової звітності  

1 Фінансова звітність підприємства  29 1 2 26 

 Разом за змістовним модулем 8 29 1 2 26 

Всього за модулем 4 66 2 6 58 

Всього годин 390 12 28 350 

 

6.4. Зміст лекцій 

 
Перелік лекцій формується викладачами з врахуванням пропозицій студентів, 

роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних підручників, навчальних 

посібників, наукової літератури та практики ведення бізнесу.  
Лекція 1. Основи побудови фінансового обліку 

1.1. Зміст і завдання фінансового обліку 

1.2. Облікова інформація та прийняття економічних рішень 
1.3. Користувачі облікової інформації 

1.4. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського (фінансового) обліку на 

підприємстві 

1.5. Організація бухгалтерської роботи 
1.6. Формування облікової політики підприємства  

1.7. Програми для комп’ютеризації бухгалтерського обліку. 

Лекція 2. Облік грошових коштів 
2.1. Економічний зміст та завдання обліку грошових коштів 

2.2. Облік касових операцій  
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2.3. Облік грошових документів та коштів в дорозі  

2.4. Облік цінних паперів  
2.5. Облік грошових коштів на рахунках в банках  

2.6. Облік грошових коштів на інших рахунках в банках  

2.7. Розкриття інформації про грошові кошти у фінансовій звітності  

Лекція 3. Облік дебіторської заборгованості   
3.1. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість». 

3.2. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.  
3.3. Порядок укладання договорів.  

3.4. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.  

3.5. Облік резерву сумнівних боргів.  
3.6. Облік розрахунків з підзвітними особами 

3.7 Облік векселів одержаних. 

3.8. Облік розрахунків з різними дебіторами (розрахунки за авансами виданими, 

претензіями, нарахованими доходами та ін.). 
Лекція 4. Облік основних засобів 

4.1. Облік основних засобів: визнання, оцінка, класифікація  

4.2. Облік шляхів надходження основних засобів. 
4.3. Облік зносу (амортизації) основних засобів 

4.4. Облік капітальних інвестицій, витрат на поліпшення основних засобів.  

4.5. Облік шляхів вибуття основних засобів. 
Лекція 5. Облік нематеріальних  активів  

5.1. Облік нематеріальних активів: визнання та оцінка нематеріальних активів. 

5.2. Документування, синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. 

5.3. Облік амортизації (зносу) нематеріальних активів. 
5.4. Облік шляхів надходження та вибуття нематеріальних активів. 

Лекція 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

6.1. Економічна сутність та класифікація фінансових інвестицій  
6.2. Оцінка фінансових інвестицій 

3.3. Облік поточних фінансових інвестицій  

6.4. Облік довгострокових фінансових інвестицій  
6.5. Розкриття інформації про фінансові інвестиції у фінансовій звітності  

Лекція 7. Облік поточних фінансових інвестицій 

7.1. Поточні фінансові інвестиції: сутність, визнання, оцінка 

7.2. Документування операцій з поточними фінансовими інвестиціями  
7.3. Облік поточних фінансових інвестицій. 

Лекція 8. Облік виробничих запасів  

8.1. Визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів  
8.2. Документальне оформлення операцій з руху виробничих запасів  

8.3. Облік виробничих запасів 

8.4. Організація складського господарства  
8.5. Технологія обліку матеріальних цінностей в системі «1С: Бухгалтерія». 

Лекція 9. Облік поточних біологічних активів 

9.1. Визнання та оцінка поточних біологічних активів 

9.2. Класифікація поточних біологічних активів  
9.3. Облік поточних біологічних активів рослинництва  
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9.4. Облік поточних біологічних активів тваринництва 

9.5. Переоцінка поточних біологічних активів  
9.6. Документальне оформлення операцій з руху поточних біологічних активів  

9.7. Відображення показників з обліку біологічних активів у фінансовій звітності  

Лекція 10. Облік готової продукції 

10.1. Поняття та класифікація готової продукції.  
10.2 Порядок формування первісної вартості готової продукції.  

10.3 Документування господарських операцій з руху готової продукції.  

10.4. Облік готової продукції 
Лекція 11. Облік витрат виробництва  

11.1. Облік витрат виробництва.  

11.2. Оцінка незавершеного виробництва.  
11.3. Документування, синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва.  

11.4. Облік браку виробництва. 

Лекція 12. Облік витрат майбутніх періодів 

12.1. Витрати майбутніх періодів: сутність, складові, методи розподілу.  
12.2. Облік витрат майбутніх періодів.  

Лекція 13. Облік короткостроких зобов’язань 

13.1. Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань  
13.2. Облік зобов’язань за розрахунками з банками  

13.3. Облік виданих короткострокових векселів 

13.4. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками  
Лекція 14. Облік довгострокових зобов’язань  

14.1. Облік довгострокових позик  

14.2. Облік довгострокових векселів виданих 

14.3. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями  
14.4. Облік довгострокових зобов’язань з фінансової оренди  

Лекція 15. Облік власного капіталу 

15.1. Власний капітал та його складові.  
15.2. Облік зареєстрованого капіталу.  

15.3 Облік капіталу в дооцінках, додаткового і резервного капіталу, 

нерозподілених прибутків (непокритих збитків). 
Лекція 16. Облік неоплаченого капіталу 

16.1. Формування неоплаченого капіталу та документальне забезпечення його 

обліку.  

16.2. Облікове забезпечення операцій з неоплаченим капіталом.  
Лекція 17. Облік праці та її оплати 

17.1. Сутність, види та форми заробітної плати  

17.2. Порядок нарахування заробітної плати та інших виплат  
17.3. Документування операцій з нарахування і виплати заробітної плати 

рахування  

17.4. Облік нарахування і виплати заробітної плати  
17.5. Облік розрахунків за страхуванням. 

Лекція 18. Облік розрахунків за страхуванням 

18.1. Облік розрахунків з пенсійним фондом за єдиним соціальним внеском.  

18.2. Єдиний соціальний внесок та порядок його подання.  
18.3. Облік розрахунків підприємства за єдиним соціальним внеском. 
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18.4. Облік розрахунків за майновим страхуванням. 

Лекція 19. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів  
19.1 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з бюджетом  

19.2. Облік розрахунків за податком на додану вартість. 

19.3. Декларація з ПДВ, її зміст, порядок складання. 

19.3. Облік розрахунків за податком на прибуток  
19.4. Строки й порядок розрахунків з податку за фактичними даними на основі 

бухгалтерської звітності платників.  

19.5. Декларація з податку на прибуток, її характеристика, порядок заповнення 
та подання. 

Лекція 20. Облік доходів і витрат 

20.1. Формування та облік доходів за видами діяльності. Класифікація доходів 
гідно НП(С)БО 15 «Дохід».  

20.2. Облік доходів від реалізації, інших операційних доходів, доходів від участі 

в капіталі, інших фінансових, інших доходів.  

20.3 Загальні підходи до формування та обліку витрат діяльності підприємства. 
НП(С)БО 16 «Витрати». 

20.4. Облік витрат за елементами. 

20.5. Облік собівартості реалізації, загальновиробничих та адміністративних 
витрат, витрат на збут, інших витрат операційної діяльності, фінансових витрат і 

витрат від участі в капіталі, інших витрат. 

Лекція 21. Облік фінансових результатів діяльності підприємства  
21.1. Поняття та класифікація фінансових результатів .  

21.2. Порядок формування та обліку фінансових результатів.  

21.3 Документування та відображення фінансових результатів в облікових 

регістрах.  
Лекція 22. Фінансова звітність підприємства  

22.1. Фінансова звітність: призначення, склад та вимоги при складанні  

22.2. Прядок складання фінансової звітності підприємства. 
 

 

6.5. Зміст практичних занять 

 

Перелік практичних занять формується викладачами з врахуванням пропозицій 

студентів, роботодавців та замовників освітніх послуг та наявних сучасних потреб 
щодо практики ведення бізнесу. 

Заняття 1. Основи побудови фінансового обліку 

1.1. Визначення предмету і об’єктів фінансового обліку, основних завдань 
фінансового обліку, взаємозв’язку фінансового обліку з управлінським та податковим.  

1.2. Опрацювання методичних прийомів фінансового обліку.  

1.3. Дослідження питання організації і технології фінансового обліку на 
підприємстві. 

1.4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку. Характерні риси 

автоматизованої форми обліку. 

Заняття 2. Облік грошових коштів 
2.1. Економічна сутність грошових коштів та їх визначення.  

2.2. Облік наявності і руху грошових коштів в касі.  
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2.3. Контроль за дотриманням касової дисципліни.  

2.4. Порядок відкриття та види рахунків в установах банків.  
2.5. Документальне оформлення операцій на рахунках банків.  

2.6. Облік наявності і руху коштів на рахунках банку в національній валюті.  

2.7. Облік наявності і руху коштів на рахунках банку в іноземній валюті.  

2.8. Облік купівлі-продажу іноземної валюти. 
2.9. Розкриття інформації про грошові кошти у фінансовій звітності  

Заняття 3. Облік дебіторської заборгованості   

3.1. Визначення, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості.  
3.2. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  

3.3. Облік заборгованості за векселями одержаними.  

3.4. Облік розрахунків з підзвітними особами  
3.5. Облік розрахунків за нарахованими доходами  

3.6. Облік розрахунків за претензіями  

3.7. Облік розрахунків за відшкодування завданих збитків  

3.8. Облік розрахунків з іншими дебіторами. 
3.9. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності  

Заняття 4. Облік основних засобів 

4.1. Визнання, класифікація та оцінка основних засобів.  
4.2. Документальне оформлення операцій, пов’язаних із рухом основних засобів.  

4.3. Облік капітальних інвестицій.  

4.4. Облік вибуття основних засобів. 
4.5. Облік амортизації та зносу основних засобів. 

4.6. Інвентаризація основних засобів. 

4.7. Розкриття інформації про основні засоби та їх знос у фінансовій звітності  

4.8. Автоматизація аналітичного та синтетичного обліку основних засобів.  
Заняття 5. Облік нематеріальних  активів  

5.1. Визнання, класифікація та оцінка нематеріальних активів.  

5.2. Облік руху нематеріальних активів.  
5.3. Облік амортизації нематеріальних активів.  

5.4. Облік результатів інвентаризації нематеріальних активів 

5.5. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності  
Заняття 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

6.1. Економічна суть (визначення) довгострокових фінансових інвестицій. 

Оцінка довгострокових фінансових інвестицій.  

6.2. Документальне оформлення довгострокових фінансових інвестицій. 
Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій.  

6.3. Особливості обліку інвестицій за справедливою вартістю, методом 

амортизації собівартості та методом участі в капіталі  
6.4. Розкриття інформації про довгострокові фінансові інвестиції у фінансовій 

звітності  

Заняття 7. Облік поточних фінансових інвестицій 
7.1. Економічна суть (визначення) та класифікація фінансових інвестицій. 

Оцінка поточних фінансових інвестицій.  

7.2. Документальне оформлення короткострокових фінансових інвестицій.  

7.3. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій.  
7.4. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції у фінансовій 
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звітності  

Заняття 8. Облік виробничих запасів  
8.1. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. 

8.2. Оцінка запасів при вибутті. 

8.3. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

8.4. Облік переоцінки виробничих запасів. 
8.5. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей. 

8.6. Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності.  

8.7. Автоматизація аналітичного та синтетичного обліку наявності та руху 
матеріальних цінностей.  

8.8. Облік видачі та використання матеріалів. 

Заняття 9. Облік поточних біологічних активів 
9.1. Визначення, класифікація і оцінка поточних біологічних активів . 

9.2. Первинний облік наявності і руху тварин. 

9.3. Синтетичний і аналітичний облік поточних біологічних активів. 

9.4. Розкриття інформації про поточні біологічні активи у фінансовій звітності  
Заняття 10. Облік готової продукції 

10.1. Первісне визнання готової продукції.  

10.2. Облік вибуття продукції.  
10.3. Облік внутрігосподарського використання продукції.  

10.4. Облік товарів. 

10.5. Розкриття інформації про готову продукцію у фінансовій звітності  
10.6. Автоматизація обліку готової продукції та її реалізації.  

Заняття 11. Облік витрат виробництва  

11.1. Визнання та класифікація витрат на виробництво.  

11.2. Склад витрат, що формують собівартість продукції (робіт, послуг).  
11.3. Облік прямих витрат.  

11.4. Облік і розподіл загальновиробничих витрат.  

11.5. Облік втрат від браку продукції (робіт, послуг).  
11.6. Оцінка та облік незавершеного виробництва. 

11.7. Облік витрат підприємства за допомогою «1С: Бухгалтерія». Порядок 

складання калькуляції. Облік незавершеного виробництва.  
Заняття 12. Облік витрат майбутніх періодів 

12.1. Поняття і розподіл витрат майбутніх періодів.  

12.2. Документування витрат майбутніх періодів.  

12.3. Облік витрат майбутніх періодів.  
12.4. Відображення витрат майбутніх періодів в облікових регістрах та 

фінансовій звітності. 

Заняття 13. Облік короткостроких зобов’язань 
13.1. Основні поняття, визнання та класифікація, оцінка поточних зобов’язань.  

13.2. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з постачальниками і 

підрядникам. 
13.3. Облік короткострокових кредитів.  

13.4. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями.  

13.5. Поняття, види векселів. Облік операцій з короткостроковими векселями 

виданими.  
13.6. Облік розрахунків з учасниками.  
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13.7. Облік розрахунків за іншими операціями. 

Заняття 14. Облік довгострокових зобов’язань  
14.1. Основні поняття, визнання та класифікація, оцінка довгострокових 

зобов’язань. 

14.2. Облік розрахунків за довгостроковими позиками банків та іншими 

залученнями позиковими коштами.  
14.3. Синтетичний та аналітичний облік за довгостроковими векселями 

виданими. 

14.4. Облік розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями за облігаціями.  
14.5. Облік лізингових операцій. 

Заняття 15. Облік власного капіталу 

15.1. Облік формування та змін статутного капіталу підприємств. 
15.2. Облік резервного капіталу. 

15.3. Порядок формування та облік додаткового капіталу.  

15.4. Облік вилученого капіталу. 

Заняття 16. Облік неоплаченого капіталу 
16.1. Визначення та структура неоплаченого капіталу підприємств. 

16.2. Облік формування та змін неоплаченого капіталу підприємств 

Заняття 17. Облік праці та її оплати 
17.1. Законодавче регулювання оплати праці.  

17.2. Документація по обліку праці.  

17.3. Види та облік утримань із заробітної плати  
17.4. Аналітичний облік (розрахунково-платіжна відомість).  

17.5.Синтетичний облік нарахувань, утримань та виплати заробітної плати. 

17.6. Автоматизація аналітичного та синтетичного обліку заробітної плати. 

Зміст технологічного процесу аналітичного обліку заробітної плати. 
Заняття 18. Облік розрахунків за страхуванням 

18.1. Суть та види загальнообов’язкового державного соціального страхування.  

18.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків за 
страхуванням.  

18.3 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за страхуванням. 

Заняття 19. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 
платежів  

19.1. Поняття податки, обов’язкові платежі, податкові зобов’язання та 

податковий кредит.  

19.2. Облік податку на прибуток: платники податку, ставка, об’єкт 
оподаткування та відображення в бухгалтерському обліку.  

19.3. Синтетичний облік операцій по нарахуванню та сплаті ПДВ та акцизного 

податку.  
19.4. Облік розрахунків з бюджетом з інших податків та обов’язкових платежів. 

Заняття 20. Облік доходів і витрат 

20.1. Визнання, класифікація та оцінка доходів.  
20.2. Облік доходів операційної діяльності.  

20.3. Організація обліку витрат. 

Заняття 21. Облік фінансових результатів діяльності підприємства  

21.1. Облік фінансових результатів від операційної діяльності.  
21.2. Облік фінансових результатів від іншої операційної діяльності. 
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21.3. Облік фінансових результатів від фінансової діяльності.  

21.4. Облік прибутку, використаного у звітному періоді.  
21.5. Облік непокритих збитків. 

Заняття 22. Фінансова звітність підприємства  

22.1. Загальне поняття та значення бухгалтерської звітності, вимоги та принципи 
підготовки фінансової звітності.  

22.2. Види звітності, основні її показники.  

22.3. Порядок складання, та строки подання фінансової звітності.  

22.4. Складання стандартних звітів за допомогою «1С: Бухгалтерія».. Порядок 

закриття рахунків. Формування головної книги. Формування даних балансу. 

Складання зведеного обліку 

 

6.6. Завдання для самостійної роботи 

 

6.6.1. Зміст питань для самостійної роботи при вивчені навчальної 

дисципліни 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

1.1. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  

1.2. Загальні вимоги до фінансової звітності.  
1.3. План рахунків та форми бухгалтерського обліку. 

1.4. Принципи автоматизованої форми обліку.  

1.5. Автоматизована система обліку.  
1.6. Можливості автоматизованих систем обліку.  

Тема 2. Облік грошових коштів 

2.1. Облік інших коштів  

2.2. Форми безготівкових розрахунків. 
2.3. Особливості обліку та оподаткування грошових операцій в іноземній валюті.  

2.4. Облік еквівалентів грошових коштів. 

2.5. Відповідальність за порушення касової дисципліни. 
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості   

3.1 НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». 

3.2. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. 
3.3. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 

3.4. Облік резерву сумнівних боргів. 

3.5. Облік розрахунків з підзвітними особами. 
3.6. Облік векселів одержаних. 

3.7. Облік розрахунків з різними дебіторами (розрахунки за авансами виданими, 

претензіями, нарахованими доходами та ін.). 

Тема 4. Облік основних засобів 
4.1. Документування господарських операцій з обліку інших необоротних 

матеріальних активів (бібліотечних фондів, інвентарної тари, тимчасових 

(нетитульних) споруд, природних ресурсів). 
4.2. Синтетичний та аналітичний облік інших необоротних матеріальних 

(бібліотечних фондів, інвентарної тари, тимчасових (нетитульних) споруд, природних 

ресурсів). 
4.3. Облік капітальних інвестицій, витрат на поліпшення основних засобів. 
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4.4. Технологія обліку основних засобів в системі «1С: Бухгалтерія». 

Тема 5. Облік нематеріальних  активів  
5.1. НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

5.2. Облік нематеріальних активів: визнання та оцінка нематеріальних активів. 

5.3. Документування, синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів. 

5.4. Облік амортизації (зносу) нематеріальних активів. 
5.5. Облік шляхів надходження та вибуття нематеріальних активів. 

Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

6.1. Сутність довгострокових фінансових інвестицій, їх види та оцінка. 
6.2. НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». 

6.3. Документування, синтетичний та аналітичний облік довгострокових 

фінансових інвестицій. 
Тема 7. Облік поточних фінансових інвестицій 

7.1. Поточні фінансові інвестиції: сутність, визнання, оцінка. 

7.2. Документування операцій з поточними фінансовими інвестиціями.  

7.3. Облік поточних фінансових інвестицій. 
Тема 8. Облік виробничих запасів  

8.1. НП(С)БО 9 «Запаси». 

8.2. Облік виробничих запасів: визнання та оцінка. 
8.3. Облік товарів. 

8.4. Облік МШП. 

8.5. Облік напівфабрикатів. 
8.6. Документування, синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. 

8.7. Сутність та складові сировини і матеріалів. 

8.8. Облікове відображення та документування операцій із сировиною та матеріалами. 

8.9. Облік палива. 
Тема 9. Облік поточних біологічних активів 

9.1. Облік зміни вартості довгострокових біологічних активів: переоцінка на 

звітну дату; проведення невід’ємних поліпшень; зменшення корисності активів. 
9.2. Порядок нарахування амортизації на довгострокові біологічні активи, що 

обліковуються за первісною вартістю. 

9.3. Інвентаризація довгострокових біологічних активів. 
9.4. Облік зміни вартості поточних біологічних активів. 

9.5. Інвентаризація поточних біологічних активів.  

Тема 10. Облік готової продукції 

10.1. Первісне визнання готової продукції.  
10.2. Облік вибуття продукції.  

10.3. Облік внутрігосподарського використання продукції.  

10.4. Облік товарів. 
10.5. Розкриття інформації про готову продукцію у фінансовій звітності  

Тема 11. Облік витрат виробництва  

11.1. Облік витрат виробництва. 
12.2. Оцінка незавершеного виробництва. 

12.3. Документування, синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва. 

12.4. Облік браку виробництва. 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 
12.1. Витрати майбутніх періодів: сутність, складові, методи  розподілу. 
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12.2. Облік витрат майбутніх періодів. 

Тема 13. Облік короткостроких зобов’язань 
13.1. НП(С)БО 11 «Зобов’язання». 

13.2. Облік короткострокових позик, поточної заборгованості за 

довгостроковими зобов’язаннями, короткострокових векселів. 

13.3. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 
13.4. Договірна робота на підприємстві. Види договорів та їх структура. 

13.5. Документування та облікове відображення розрахунків з постачальниками 

та підрядниками. 
Тема 14. Облік довгострокових зобов’язань  

14.1. Облік довгострокових позик. 

14.2. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями. 
14.3. Облік довгострокових зобов’язань з оренди. 

14.4. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.  

14.5 Облік цільового фінансування. 

Тема 15. Облік власного капіталу 
15.1. Трактування власного капіталу в економічному, юридичному та 

обліковому аспектах. 

15.2. Основні характеристики власного капіталу. 
15.3. Формування статутного капталу та його змін на підприємствах різних 

організаційно-правових форм. 

15.4. Сутність забезпечення, їх види, визнання та оцінка. 
15.5. Документування господарських операцій з обліку забезпечення майбутніх 

витрат і платежів та їх відображення в регістрах синтетичного та аналітичного обліку. 

15.6. Облік забезпечeння виплат відпусток. 

15.7. Облік додаткового пенсійного забезпечення  
15.8. Облік забезпeчення гарантійних зобов’язань  

15.9. Облік забeзпечення інших витрат i платежів 

Тема 16. Облік неоплаченого капіталу 
16.1. Формування неоплаченого капіталу та документальне забезпечення його 

обліку.  

16.2. Облікове відображення операцій з неоплаченим капіталом. 
Тема 17. Облік праці та її оплати 

17.1. Форми оплати праці. Структура фонду оплати праці. 

17.2. Особливі випадки оплати праці згідно з КЗпП. 

17.3. Документування операцій по нарахуванню та виплаті оплати  праці. 
17.4. Облік нарахувань та утримань із виплат працівникам. 

17.5. Облік податку з доходів фізичних осіб. Податкова соціальна пільга. 

17.6. Облік нарахування та сплати працівникам виплат соціального характеру 
17.7. Технологія обліку праці та заробітної плати в системі «1С: Бухгалтерія».  

Тема 18. Облік розрахунків за страхуванням 

18.1. Суть та види загальнообов’язкового державного соціального страхування.  
18.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків за 

страхуванням.  

18.3 Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за страхуванням. 

Тема 19. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів  
19.1. Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток.  
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19.2. Податок на додану вартість як ціноутворюючий фактор.  

19.3. Методика включення податку в ціну.  
19.4. Платники і ставки податку.  

19.5. Порядок реєстрації платником ПДВ.  

19.6. Об'єкт оподаткування, особливості його визначення у різних галузях.  

19.7. Пільги по ПДВ, їх направленість та дія.  
19.8. Методика обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до 

бюджету.  

19.9. Звітність по акцизному податку.  
19.10. Строки сплати акцизного податку та подання декларації.  

19.11. Платники, об’єкт і база оподаткування податком на прибуток.  

19.12. Ставки, порядок його обчислення. 
19.13. Податкові різниці.  

19.14. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток.  

19.15. Строки й порядок розрахунків з податку за фактичними даними на основі 

бухгалтерської звітності платників.  
19.16. Декларація з податку на прибуток, її характеристика, порядок заповнення 

та подання. 

19.17. Оподаткування доходів фізичних осіб як форма індивідуального 
оподаткування.  

19.18. Порядок нарахування, утримання, сплати та перерахування податку до 

бюджету.  
19.19. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок 

прийняття ним у спадщину коштів майна, майнових чи немайнових прав.  

19.20. Оподаткування доходу, отриманого платником податку як подарунок (або 

внаслідок укладання договору дарування).  
19.21. Оподаткування операцій із заміщенням втраченої власності.  

19.22. Порядок сплати перерахування податку до бюджету.  

19.23. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи.  
Тема 20. Облік доходів і витрат 

20.1. Облік доходів майбутніх періодів  

20.2. Облік забезпечень майбутніх виплат і платежів 
Тема 21. Облік фінансових результатів діяльності підприємства  

21.1. Поняття та класифікація фінансових результатів. 

21.2. Порядок формування та обліку фінансових результатів. 

21.3. Документування та відображення фінансових результатів в облікових 
регістрах.  

Тема 22. Фінансова звітність підприємства  

22.1. Склад і призначення фінансової звітності. НП(С)БО 1. 
22.2. Вимоги до звітності та її види. 

22.3. Принципи підготовки фінансової звітності та терміни її подання. 

22.4. Загальний порядок складання затвердження, подання та оприлюднення 
фінансової звітності. 

22.5. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність.  

 
Призначення самостійної роботи студентів є поглиблення та розширення 
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розуміння змісту теоретичних положень дисципліни, збільшення й урізноманітнення 

числа навиків, вмінь виконання конкретних розрахунків, обґрунтувань, що пов’язано 
з функціями аналітика. Студенти поглиблено вивчають матеріал, викладений у 

лекційному курсі, займаються самопідготовкою до практичних і семінарськи х занять, 

вивчають нормативні документи з організації комплексної системи економічної 

безпеки установи, організації, підприємства.  
Самостійна робота студентів в межах, визначених тематичним планом 

дисципліни, проводиться у наступних формах:  

– опрацювання основних тем курсу на основі лекційного матеріалу, 
нормативно-правової бази;  

– самостійне вивчення окремих питань та тем відповідно до рекомендованої 

навчально-методичної літератури;  
– підготовка доповідей і виступів на семінарських заняттях, самостійний пошук 

додаткових інформаційно-довідкових джерел з метою посилення відповідної 

аргументації;  

– розв’язування задач та виконання інших розрахунків і формування висновків 
на практичних заняттях;  

– підготовка до різних форм проміжного (поточного і модульного) контролю 

(контрольних робіт, тестових завдань тощо). 

Самостійне навчання відіграє ключову роль у процесі навчання, оскільки лекції 

відбуваються за типом проблемної дискусії.  

 
6.6.2. Курсова робота з начальної дисципліни  

 

Метою курсової роботи є опанування теорії у взаємозв’язку з практикою 
ведення фінансового обліку, формування вміння орієнтуватись у законодавчо-

нормативних документах та інструктивно-методичних матеріалах з бухгалтерського 

обліку.  

Завдання курсової роботи: набуття студентами необхідних знань та практичних 

навичок щодо ведення бухгалтерського (фінансового) обліку та складання фінансової, 

статистичної, податкової та управлінської звітності з урахуванням загальноприйнятих 
принципів, національних і міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  

Предметом навчальної дисципліни є методика та практика ведення фінансового 

обліку, складання звітності, відповідно до чинного законодавства із врахуванням 
специфіки діяльності суб’єктів господарювання і використання інформаційних 

ресурсів бухгалтерського обліку в управлінні бізнесом. 

Курсова робота дозволяє визначити рівень підготовки здобувачів вищої освіти зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», вміння критично оцінювати наукові 

думки, використовувати літературні джерела й практичні матеріали, володіти 

основами ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, можливості розробки 

інструментів бухгалтерського обліку для практичного використання в управлінні 
бізнесом.  

Результатом виконання та захисту курсової роботи здобувачів вищої освіти за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти є отримання спеціальних 
компетентностей та програмних результатів, передбачених Стандартом. 

Курсова робота виконується в 4 семестрі 2 року навчання. 
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Структура написання курсової роботи:  

1. Формування об’єктів обліку для написання курсової роботи. 

2. Формування плану курсової роботи та його узгодження з науковим 

керівником.  

3. Визначення мети, завдань, предмету, об’єкту, методів дослідження.  

4. Підбір та опрацювання практичних матеріалів, фактологічних та статистичних 

даних.  

5. Написання роботи.  

6. Оформлення курсової роботи.  

7. Подання виконаної роботи на кафедру.  

8. Захист курсової роботи. 

 

Курсова робота складається з трьох розділів, які відображають практику ведення 

фінансового обліку з метою формуванні інформаційних ресурсів для управління 

підприємством, зокрема, обґрунтування теоретичних основ прийняття управлінських 
рішень за окремими об’єктами діяльності бізнесу і бухгалтерського обліку, оцінка 

стану ведення облікового процесу та формування інформаційних ресурсів за об’єктом 

дослідження та побудова робочої моделі ведення фінансового обліку щодо окремих 
управлінських об’єктів в бізнесі.  

Курсова робота носить дослідницько-практично-презентаційний характер, де у 

формі презентаційного обсягу розглядаються практичні питання розбудови робочої 
моделі інструментів фінансового обліку з метою надання інформації користувачам та 

використання в управлінських рішеннях. 

Об’єктом дослідження за темою курсової роботи можуть бути ресурси і процеси 
бізнесу, які відображаються в обліку активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат, 

доходів, фінансових результатів в процесі придбання ресурсів, виробництва, 

реалізації та інвестування результатів. 

Для подання матеріалу рекомендується наступна форма змісту, на прикладі, 

побудови фінансового обліку та використання його інформації для управління щодо 

розрахунків з постачальниками та підрядниками: 
ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1.1. Економічний зміст розрахунків підприємств з постачальниками та 

підрядниками, завдання їх обліку 

1.2. Нормативне забезпечення формування інформаційної бази по розрахунках 

з постачальниками та підрядниками 

1.3. Проблеми обліку розрахунків з постачальниками і підрядчиками в 
сучасній економічній літературі 

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

РОЗРАХУНКІВ З ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ ТА ПІДРЯДНИКАМИ ПІДПРИЄМСТВ 

2.1. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками 

2.2. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з постачальниками і 

підрядниками 

2.3. Контроль розрахунків з постачальниками та підрядниками підприємства 

2.4. Шляхи удосконалення обліку розрахунків з постачальниками та 
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підрядниками 

РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ 

ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 
 

Загальний обсяг курсової роботи в межах 25-30 сторінок.  

Написання курсової роботи надасть можливість студентам оволодіти загальними 

та спеціальними компетентностями і забезпечити нормативний зміст підготовки 

здобувачів вищої освіти, сформульований у термінах результатів навчання відповідно 
до Стандарту вищої освіти України: другий (магістерський) рівень, галузь знань 07 ‒ 

Управління та адміністрування, спеціальності 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Вимоги до написання курсової роботи визначаються Методичними 
рекомендаціями, які є єдиними на кафедрі до написання курсових робіт, а щодо 

обсягу роботи. 

Захист курсової роботи здійснюється за методом презентації інноваційного 
проекту ведення обліку та формування необхідної інформації для управління 

окремими об’єктами і процесами господарської діяльності.  

Презентація передбачає подання студентом власних розробок моделювання 
окремих інструментів для організації обліку окремих об’єктів та обґрунтування їх 

необхідності для підвищення ефективності прийняття управлінських рішень. 

 
 

6.6.3. Теми рефератів для самостійної підготовки в процесі вивчення 

навчальної дисципліни 

 

Теми рефератів формують та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять 

з ними студентів в процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для написання рефератів можна використати їх банк за нижче наведеними 
темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему. 

1. Державне регулювання фінансового обліку в Україні: проблеми та 

перспективи.  
2. Особливості відображення в обліку операцій з електронними грошима.  

3. Особливості використання розрахункових документів під час безготівкових 

розрахунків.  

4. Особливості відображення в обліку грошових документів.  
5. Порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті та їхнє відображення в 

обліку.  

6. Відображення в обліку закордонних відряджень.  
7. Особливості організації та обліку торгівлі через мережу Інтернет.  

8. Порядок здійснення розрахунків з використанням векселів та особливості 

їхнього відображення в обліку.  
9. Дисконтування. Фінансовий та податковий аспект. 

10. Аспекти визначення ставки дисконту під час прогнозування грошових 

потоків проектів підприємств. 

11. Національні особливості дисконтування. 
12. Нюанси обліку поворотної фінансової допомоги. 
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13. Дисконтування як фінансовий інструмент вартісної оцінки об’єктів обліку: 

проблеми реалізації в умовах МСФЗ 
14. Удосконалення обліку розрахунків з покупцями та замовниками.  

15. Особливості створення резерву сумнівних боргів на підприємстві.  

16. Облік розрахунків за претензіями: особливості та відображення в обліку.  

17. Проблеми оцінки готової продукції під час випуску з виробництва.  
18. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних речей.  

19. Порівняння методів оцінки запасів у разі вибуття.  

20. Проблеми відображення в обліку переоцінки основних засобів.  
21. Особливості відображення в обліку гудвілу.  

22. Теоретичні основи оцінки та обліку гудвілу підприємства.  

23. Особливості оцінки фінансових інвестицій залежно від їхнього виду.  
24. Порівняльна характеристика відображення в обліку довгострокових 

фінансових інвестицій у вітчизняній і зарубіжній практиці.  

25. Особливості оцінки незавершеного виробництва.  

26. Особливості визначення виробничої собівартості продукції.  
27. Порядок відображення в обліку витрат майбутніх періодів.  

28. Особливості відображення в обліку отримання кредиту банку в національній 

та іноземній валюті. Відображення в обліку використання векселів.  
29. Наявні форми розрахунків з постачальниками і підрядниками та їхнє 

відображення в обліку.  

30. Особливості відображення в обліку довгострокових зобов'язань за 
облігаціями.  

31. Порядок обліку фінансової оренди.  

32. Особливості нарахування заробітної плати за умови використання різних 

форм і систем оплати праці.  
33. Порядок використання податкової соціальної пільги під час розрахунку 

податку з доходів фізичних осіб.  

34. Порядок здійснення утримань із заробітної плати працівників.  
35. Вимушений простій на підприємстві під час карантину: що з ЄСВ? 

36. Нарахування ЄСВ під час «карантинної» відпустки без збереження зарплати. 

37. Оплата простою на час карантину. 
38. Оплата праці під час карантину: строки виплати заробітної плати та доплати 

за переліком посад. 

39. Пільги в оподаткуванні під час карантину (COVID-19). 

40. Особливості визнання доходів підприємства.  
41. Склад та особливості відображення в обліку доходів від операційної 

діяльності.  

42. Склад та особливості відображення в обліку доходів від фінансової 
діяльності.  

43. Склад та особливості відображення в обліку доходів від іншої діяльності.  

44. Порядок визнання витрат підприємства.  
45. Склад та особливості обліку витрат операційної діяльності.  

46. Склад та особливості обліку витрат фінансової діяльності.  

47. Склад та особливості обліку витрат іншої діяльності.  

48. Порядок формування фінансових результатів діяльност і підприємства.  
49. Порядок обліку витрат майбутніх періодів.  
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50. Особливості формування статутного капіталу підприємств різної форми 

власності.  
51. Особливості формування резервного капіталу підприємства.  

52. Організація обліку залученого капіталу. 

53. Облік факторингових операцій та операцій з цінними паперами. 

54. Облік операцій з використанням аграрних розписок. 
55. Особливості бухгалтерського та податкового обліку факторингових операцій 

у постачальників. 

56. Структурування факторингового бізнесу: облікові аспекти. 
57. Порядок відображення в обліку дооцінки необоротних активів.  

58. Порядок обліку доходів майбутніх періодів.  

59. Взаємозв'язок форм фінансової звітності. 
60. Трансформація фінансової звітності в умовах імплементації міжнародних 

стандартів обліку. 

61. Таксономія та аналітична інтерпретація фінансової звітності підприємств 

суспільного інтересу. 
 

 

6.6.4. Питання для дискусій в процесі вивчення навчальної дисципліни  
 

Теми дискусій формуються на кафедрі за участі пропозицій роботодавці і 

студентів та оновлюють їх перелік за необхідності і знайомлять з ними студентів в 
процесі вивчення навчальної дисципліни.  

Для проведення дискусій можна використати їх банк за нижче наведеними 

темами або студентам надається можливість запропонувати свою власну тему: 

1. Сутність поняття «фінансовий облік».  
2. Порівняльна характеристика НП(С)БО 7 «Основні засоби» і МСБО 16 

«Основні засоби».  

3. Загальні підходи до класифікації основних засобів.  
4. Визначення справедливої вартості та ліквідаційної вартості.  

5. Облік амортизації основних засобів для цілей складання фінансової 

звітності і оподаткування.  
6. Облік ремонтів та інших видів поліпшень основних засобів  

7. Переоцінка основних засобів: обліково-податкові аспекти.  

8. Економічна сутність та класифікація капітальних інвестицій.  

9. Облік оренди.  
10. Термін корисного використання (експлуатації) необоротних активів, 

порядок його застосування. 

11. Удосконалення організації аналітичного обліку нематеріальних активів.  
12. Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів.  

13. Виробничі запаси як облікова категорія: проблеми трактування.  

14. Організація складського обліку виробничих запасів.  
15. Дискусійні питання обліку виробничих запасів.  

16. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

17. Витрати – сутність, визнання та класифікація.  

18. Готова продукція як об'єкт бухгалтерського обліку.  
19. Критерії віднесення активів до категорії еквівалентів грошових коштів.  
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20. Організація обліку руху грошових коштів виробничого підприємства за 

центрами фінансової відповідальності.  
21. Порядок обліку сумнівної та безнадійної заборгованості згідно з 

НП(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».  

22. Фінансові інвестиції та їх види.  

23. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі згідно з 
НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».  

24. Облік фінансових інвестицій за амортизаційною вартістю згідно з 

НП(С)БО 12 «Фінансові інвестиції».  
25. Особливості обліку витрат майбутніх періодів. 

26. Зобов’язання в системі обліку.  

27. Економічна сутність та класифікація забезпечень. 
28. Дискусійні питання обліку банківських позик.  

29. Регулювання та організація оплати праці в умовах карантину.  

30. Особливості обліку розрахунків з персоналом підприємства в сучасних 

умовах господарювання.  
31. Облік утримань із заробітної плати військового збору.  

32. Порядок нарахування та сплати ЄСВ.  

33. Організаційно-методичні питання обліку податку з доходів фізичних осіб.  
34. Облік розрахунків з бюджетом з податку на додану вартість.  

35. Облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток.  

36. Особливості обліку розрахунків з учасниками.  
37. Дискусійні питання обліку розрахунків за іншими операціями (рахунок 68).  

38. Особливості обліку доходів майбутніх періодів.  

39. Облік формування зареєстрованого капіталу.  

40. Особливості обліку додаткового капіталу.  
41. Особливості обліку резервного капіталу.  

42. Облік неоплаченого капіталу.  

42. Облік вилученого капіталу.  
43. Облік забезпечень наступних витрат і платежів.  

44. Облік цільового фінансування і цільових надходжень.  

45. Сутність, класифікація та оцінка доходів згідно з НП(С)БО 15.  
46. Облік доходів від основної діяльності підприємства. 

47. Облік доходів від іншої основної діяльності підприємства.  

48. Облік інших фінансових доходів.  

49. Облік інших доходів.  
50. Витрати – сутність, визнання та класифікація.  

51. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.  

 

6.7. Методичне забезпечення 

 

Методичне забезпечення вивчення навчальної дисципліни здійснюється 

викладачами на базі власних розробок або наявних методичних розробок в системі 

Інтернет з оприлюдненням адрес про їх розміщення для ознайомлення студентів. 

 

 

 



  

 
35 

6.8. Система контролю 

 
Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі за допомогою системи контрольних заходів:  

1) контроль знань за темою (окремою або декількома компетентностями); 
2) модульний контроль знань за розділом навчальної дисципліни (сукупністю 

окремих компетентностей); 

3) підсумковий семестровий контроль знань за навчальною дисципліною або 

навчальним заходом (компентності навчальної дисципліни,  заходу). 
Контрольне завдання за змістовним модулем знань (тема, розділ, навчальна 

дисципліна) включає теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину 

(розрахункові задачі).  
Контроль роботи студенів для зарахування змістовних модулів знань 

проводиться за такими видами робіт: 

 наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

 робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і перевірки 

виконаних практичних завдань; 

 підготовка та презентація рефератів; 

 підготовка результатів наукових досліджень. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (лекційної підготовки, завдань, що 

виконуються на практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) 

проводиться за такими критеріями: 
1. Розрахункові завдання (у % від кількості балів, виділених на завдання із 

заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково та містить суттєві помилки методичного 

або розрахункового характеру; 

 60 % – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить окремі несуттєві 

недоліки (висновки, оформлення тощо); 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого характеру (у 
% від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

 0 % – завдання не виконано; 

 40 % – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

 60 % – завдання виконано повністю, висновки містить окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 
відхиленням від вимог; 

 80 % – завдання виконано повістю і вчасно, проте містить суттєві недоліки  

не системного характеру; 

 100 % – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

 

 



  

 
36 

6.9. Оцінювання навчання 

 

Розподіл балів в системі контрольних заходів з вивчення навчальної дисципліни 

за окремими темами, розділами і  семестровим підсумком наведений в таблиці. 

 

Форми 
контролю 

Змістовні модулі Теми 
Розподіл балів, 

min max 

3-й семестр 

Поточний 

І 

1 2 4 

2 3 6 

3 3 6 

МК1 2 4 

Разом 10 20 

ІІ 

1 6 10 

2 6 10 

3 4 7 

4 4 7 

МК2 5 6 

Разом 25 40 

III 

1 6 10 

2 4 5 

3 3 6 

4 5 8 

5 4 6 

 МК3 3 5 

Разом 25 40 

Всього 60 100 

Підсумковий 
І, ІІ, III Тестові завдання, 

практичне завдання 
40 х 

За навчальну дисципліну (3-й семестр) 100 100 

4-й семестр   

Поточний 

ІV 

1 3 5 

2 3 5 

3 3 5 

4 3 5 

МК4 2 4 

Разом 14 24 

V 

1 5 8 

2 5 8 

МК5 2 4 

Разом 12 20 

VI 
1 6 10 

МК6 4 6 

Разом 10 16 

VII 1 6 8 
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2 6 8 

МК7 2 4 

Разом 14 20 

VIII 
1 8 16 

МК8 2 4 

Разом 10 20 

Всього 60 100 

Підсумковий 
ІV – VIII  Тестові завдання, 

практичне завдання 

40 х 

За навчальну дисципліну (4-й семестр) 100 100 

 

На підставі загальної суми балів за всі форми навчальної діяльності 
здійснюється оцінювання знань студента відповідно з оцінкою ECTS та національною 

шкалою.  

 

6.10. Контрольні завдання (тести, задачі) для оцінювання знань студентів 

за окремими темами, модулями та підсумками роботи за навчальною 

дисципліною 

 

6.10.1. Контрольні завдання для оцінювання компетентностей студентів за 

навчальною дисципліною 

Для оцінювання знань студентів за навчальною дисципліною відповідальні 

викладачі формують банк фахових завдань (тестів, задач та інших контрольних 

інструментів), які оприлюднюють та знайомлять студентів на початку вивчення курсу. 
Розробленні завдання використовуються для формування окремих тестів для 

проведення контрольних заходів із студентами з оцінювання знань за:  

1) темами (окремою або декількома компетентностями); 
2) розділами навчальної дисципліни (сукупністю окремих компетентностей); 

4)  семестровим підсумком результатів вивчення навчальної дисципліни або 

навчальним заходом (компетентості навчальної дисципліни,  заходу). 
 

6.10.2. Контрольні завдання для оцінювання окремих тем модулів 

 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих тем навчальної 

дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 

до 20.  

 

6.10.3. Модульні завдання за рівнями складності для одержання 

додаткових балів за підсумками тем модуля  

 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту окремих модулів 

навчальної дисципліни за варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю 
тестів від 10 до 20. Ці завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які 

бажають поліпшити кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо 

вивчення окремих тем модуля за умови що студент має за кожною темою мінімальну 
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кількість балів. 

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 
від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. 

 

6.10.4. Підсумкові (семестрові) завдання за рівнями складності для 

одержання додаткових балів за підсумками модульного контролю 

 

Контрольні завдання формуються виходячи із змісту навчальної дисципліни за 

варіативним принципом (2 і більше варіантів) з кількістю тестів від 10 до 20. Ці 
завдання використовуються для оцінювання знань студентів, які бажають поліпшити 

кількість балів одержаних під час контрольних заходів щодо вивчення окремих 

модулів за умови що студент має за кожним модулем мінімальну кількість балів і в 
цілому не менше 60 балів.  

На контрольних заходах студент має можливість набрати не більше 40 балів.  

Контрольні завдання мають диференціацію за рівнями складності в залежності 
від кількості балів на які студент бажає поліпшити свої знання в порівнянні з 

одержаними балами при оцінюванні окремих тем модуля. Для цього виділяють окремі 

контрольні завдання щодо надання студенту можливості поліпшити результат 

модульного контролю: з достатнього (60-63 бали) до задовільного (64-74); з 
задовільного (64-74) до доброго (75-81); з доброго (75-81) до дуже доброго (82-89) та з 

дуже доброго (82-89) до відмінного (90-100). 

Кожне підсумкове підвищення балів здійснюється за окремим контрольним 
завданням різної складності та здійснюється послідовно. При підсумковому контролі 

знань рівень одержаних балів за модульним контролем не погіршується.  
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20. Канцір І. А., Старко І. Є., Антонійчук М. М. Фінансовий облік : теоретичні 

та прикладні аспекти : навч. посіб. Львів : Растр-7, 2017. 292 с.  

21. Карпенко В. В., Успаленко В. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб. 
Харків : Лідер, 2016. 609 с.  

22. Кузнецова С. О., Чернікова І. Б. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами : навч. посіб. Харків : Видавництво «Лідер». 2016. 318 с.  

23. Лисиченко О. О., Атамас П. Й., Атамас О. П. Фінансовий облік : навч. 
посіб. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 356 с 

24. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. 

Кузнецова. Харків : Видавництво Іванченко І. С., 2019. 226 с.  
25. Плаксієнко В. Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. Київ : Центр 

навчальної і практичної літератури, 2019. 509 с.  

26. План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах : 
навчально-наочний посібник / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. С. Гайдучок [та 

ін.] Житомир : Рута, 2019. 212 с. 

27. Плиса В. Й., Плиса З. П. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів 

ЗВО. Київ : Каравела, 2019. 560 с.: 
28. Фінансовий облік : конспект лекцій / укладачі: М. Ю. Абрамчук, Ю. Г. 

http://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-13/conv
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14#Text
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
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Гуменна, І. В. Тютюник, П. М. Рубанов. Суми : Сумський державний університет, 

2018. – 395 с. 
29. Фінансовий облік : підруч. / [Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та 

ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т.; 4-те вид., допов. та перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 

450 с.  

30. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та 
ін.]. 4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с. 

31. Фінасовий облік - 1 (у схемах i таблицях). Частина – 1 : навч. noci6./ [M.T. 

Теловата, О.В. Петраковська]; за заг. ред. М.Т. Теловатої.  Київ : Інтердрук, 2019. 
217 с. 

32. Чудовець В. В. Фінансовий облік 2 : конспект лекцій для бакалаврів спец. 

071 «Облік і оподаткування» денної та заоч. форм навч. Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 
2016. 72 с.  

33. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 

34. Місцеве самоврядування – https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/ 

35. Наукові горизонти – http://www.journal.znau.edu.ua/horizons 
36. Податки та бухгалтерський облік – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 

37. Аудиторська палата України – https://www.apu.com.ua/ 

38. Державна служба статистики – http://www.ukrstat.gov.ua/ 
39. Законодавство України https://zakon.rada.gov.ua 

40. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 
41. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 

42. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 

https://www.nssmc.gov.ua/ 

43. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 
 

6.12. Питання при формуванні тестових завдань для оцінювання знань 

студентів за окремими темами навчальних модулів та одержання додаткових 

балів за підсумками вивчення тем модулів і підсумкового модульного контролю 

Система завдань для оцінювання знань студентів за окремими темами 
навчальних модулів та одержання додаткових балів за підсумками вивчення тем 

модулів і підсумкового модульного контролю формується з питань лекційного курсу, 

практичних завдань, самостійної та індивідуальної роботи, дискусій, а також з 
примірної тематики тестів.  

 

Фрагмент з переліку основних питань  
1. Фінансовий облік, мета й основні принципи. 

2. Організація фінансового обліку на підприємстві.  

3. Державне регулювання фінансового обліку та фінансової звітності.  

4. Облік грошових коштів у касі.  
5. Первинна облікова документація за касовими операціями. 

6. Основні вимоги до обліку і збереження грошових коштів у касі 

підприємства.  
7. Синтетичний облік касових операцій. 

8. Порядок відкриття рахунків в установах банку.  

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ms/
http://www.journal.znau.edu.ua/horizons
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://www.apu.com.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://www.mof.gov.ua/uk
https://www.nssmc.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
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9. Первинна документація, що використовується в обліку банківських 

операцій: грошові чеки, платіжні доручення, акредитиви, чеки, векселі тощо.  

10. Синтетичний облік операцій на поточних та інших рахунках у банках.  
11. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків із покупцями та 

замовниками.  
12. Визначення та оцінка дебіторської заборгованості.  

13. Облікова документація з відвантаження готової продукції, виконаних робіт, 

наданих послуг. 
14. Облік розрахунків за векселями отриманими за продані товари (роботи, 

послуги): отримання грошових коштів у погашення векселя; погашення одержаним 

векселем кредиторської заборгованості; продаж векселя третій стороні.  

15. Облік розрахунків із різними дебіторами.  
16. Розрахунки за виданими авансами.  

17. Розрахунки з підзвітними особами: авансові звіти, їх зміст; порядок 

направлення у відрядження працівника та відшкодування витрат на відрядження.  
18. Розрахунки за претензіями.  

19. Розрахунки з відшкодування заподіяного збитку. Розрахунки з іншими 

дебіторами.  
20. Первинні документи із обліку розрахунків із різними дебіторами.  

21. Аналітичний і синтетичний облік із різними дебіторами.  

22. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 

23. Сутність капітальних інвестицій і їхнє призначення. 

24. Оцінка основних засобів в обліку та балансі. 

25. Документальне оформлення введення в експлуатацію основних засобів і 

відображення на рахунках бухгалтерського обліку.  
26. Аналітичний облік основних засобів. 

27. Відображення в обліку переоцінки основних засобів. 

28. Методи нарахування амортизації основних засобів, які застосовуються на 
практиці. 

29. Врахування витрат з ремонту основних засобів. 

30. Ведення обліку оренди (лізингу) основних засобів. 
31. Документальне оформлення вибуття основних засобів і відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку.  

32. Основні напрями вдосконалення обліку основних засобів. 

33. Показники по основних засобах, які відображаються в звітності. 
34. Спільності і відмінності між економічними категоріями «знос» і 

«амортизація». 

35. Склад інших необоротних активів. 
36. Облік інших необоротних матеріальних активів. 

37. Склад нематеріальних активів. 

38. Ведення нарахування амортизації і зносу по нематеріальних активах. 
39. Облік нематеріальних активів. 

40. Оцінка нематеріальних активів і їхня переоцінка. 

41. Облік інвестицій зв'язаних сторін за методом участі в капіталі.  

42. Інші інвестиції зв'язаних сторін та інвестиції не зв'язаним сторонам.  
43. Документація з обліку довгострокових фінансових інвестицій.   

44. Поточні фінансові інвестиції: сутність, визнання, оцінка 
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45. Документування операцій з поточними фінансовими інвестиціями 

46. Облік поточних фінансових інвестицій. 
47. Оцінка виробничих запасів в поточному обліку і на дату балансу. 

48. Методи оцінки вибуття запасів. 

49. Документальне оформлення  надходження  та  відпуску  запасів у 

виробництво і на сторону. 
50. Організація складського обліку запасів. 

51. Облік руху запасів. 

52. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. 
53. Порядок списання МШП при вибутті з експлуатації.  

54. Особливості відображення в обліку палива. 

55. Визнання та оцінка поточних біологічних активів 
56. Класифікація поточних біологічних активів  

57. Облік поточних біологічних активів рослинництва  

58. Облік поточних біологічних активів тваринництва 

59. Переоцінка поточних біологічних активів  
60. Документальне оформлення операцій з руху поточних біологічних активів  

61. Відображення показників з обліку біологічних активів у фінансовій звітності  

62. Визначення готової продукції.  
63. Формування собівартості готової продукції.  

64. Документування руху готової продукції.  

65. Аналітичний та синтетичний облік готової продукції.  

66. Особливості обліку виробництва залежно від різних типів його організації та  

технології. 

67. Вплив на побудову обліку особливостей технології й організації 

виробництва. 
68. Сутність методів контролю за використанням сировини та матеріалів у 

виробництві. 

69. Порядок включення матеріальних витрат на оплату праці в собівартість 
продукції.  

70. Облік витрат виробництва і їхня класифікація. 

71. Облік інших прямих витрат: плата за землю, за оренду й інше. 
72. Склад, порядок обліку та методи розподілу загальновиробничих витрат. 

73. Облік браку у виробництві, порядок визначення втрат від браку та їхнє 

включення в собівартість продукції. 

74. Класифікація браку у виробництві та його відображення в обліку. 
75. Організація обліку витрат від простоїв. 

76. Облік напівфабрикатів у виробництві. 

77. Облік, інвентаризація та оцінка незавершеного виробництва. 
78. Організація аналітичного обліку витрат на виробництво. 

79. Види та значення калькуляції в управлінні собівартістю продукції 

підприємства і ціноутворенням. 
80. Сутність попередільного методу обліку витрат основної діяльності та 

калькулювання собівартості продукції. 

81. Сутність позамовного методу обліку витрат основної діяльності та 

калькулювання собівартості продукції.  
82. Сутність нормативного методу обліку витрат основної діяльності та 
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калькулювання собівартості продукції, сфера його застосування. 

83. Особливості оцінки та відображення в обліку готової продукції. 
84. Порівняльна характеристика вітчизняного та міжнародного досвіду обліку 

витрат діяльності.  

85. Витрати майбутніх періодів: сутність, складові, методи розподілу.  

86. Облік витрат майбутніх періодів.  
87. Склад короткострокових позик і їхній облік на бухгалтерських рахунках.  

88. Склад поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями та 

відображення її на бухгалтерських рахунках. 
89. Первинна документація з відображення розрахунків з постачальниками та 

підрядниками. 

90. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і 
підрядниками. 

91. Відображення в обліку розрахунків за виданими векселями. 

92. Облік розрахунків з учасниками. 

93. Облік іншої поточної кредиторської заборгованості. 
94. Довгострокові позики, їхні види та облік. 

95. Синтетичний облік виданих довгострокових векселів постачальникам та 

іншим кредиторам. 
96. Зобов'язання за облігаціями, які належать до довгострокових. 

97. Виникнення відстрочених податкових активів або зобов'язань. 

98. Облік довгострокових зобов'язань з оренди. 
99. Роль і призначення зареєстрованого капіталу. 

100. Формування статутного капіталу. 

101. Формування пайового капіталу. 

102. Ведення синтетичного й аналітичного обліку неоплаченого капіталу. 
103. Облік додаткового капіталу. 

104. Порядок створення та використання резервного капіталу. 

105. Склад нерозподіленого прибутку та непокритих збитків і їхнє формування. 
106. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

107. Ведення синтетичного і аналітичного обліку вилученого капіталу. 

108. Склад майбутніх витрат і платежів. 
109. Призначення цільового фінансування та цільових надходжень.  

110. Процес створення цільового фінансування та цільових надходжень. 

111. Бухгалтерські проводки з обліку цільового фінансування та цільових 

надходжень.  
112. Значення обліку праці і його оплати в умовах ринкової економіки. 

113. Організація обліку особового складу. 

114. Форми та системи оплати праці. 
115. Визначення заробітку за різними системами оплати праці. 

116. Мета й механізм складання розрахункових і платіжних відомостей. 

117. Бухгалтерські записи відображення нарахування заробітної плати, облікові 
регістри, які використовуються для цього. 

118. Бухгалтерські проводки з утримання з заробітку і облікові регістри, які для 

цього використовуються. 

119. Порядок утримань із заробітної плати, їхнє відображення в обліку. 
120. Методика розрахунку оплати тарифної відпустки та записи в об- ліку, якими 
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це фіксується. 

121. Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності, джерела оплати, 
відображення на бухгалтерських рахунках.  

122. Порядок бухгалтерського обліку нарахувань на зарплату згідно з чинним 

законодавством. 

123. Джерело інформації для складання форм звітності з праці. 
124. Облік розрахунків з пенсійним фондом за єдиним соціальним внеском.  

125. Єдиний соціальний внесок та порядок його подання.  

126. Облік розрахунків підприємства за єдиним соціальним внеском. 
127. Облік розрахунків за майновим страхуванням. 

128. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з бюджетом  

129. Облік розрахунків за податком на додану вартість  
130. Облік розрахунків за податком на прибуток  

131. Критерії визначення доходів за НП(С)БО 15. 

132. Визначення доходу від реалізації продукції.  

133. Склад і облік інших операційних доходів. Склад і облік доходів від 
фінансових операцій. 

134. Склад і облік інших доходів підприємства. 

135. Критерії визначення витрат за НП(С)БО 16. 
136. Склад і облік адміністративних і витрат на збут. 

137. Склад і облік інших операційних витрат. 

138. Склад і облік витрат фінансової діяльності. 
139. Склад і облік інших витрат підприємства. 

140. Облік податку на прибуток підприємства. 

141. Особливості та порядок списання доходів і витрат на фінансовий результат 

діяльності підприємства. 
142. Поняття та класифікація фінансових результатів.  

143. Порядок формування та обліку фінансових результатів.  

144. Документування та відображення фінансових результатів в облікових 
регістрах.  

145. Фінансова звітність: призначення, склад та вимоги при складанні  

146. Прядок складання фінансової звітності підприємства. 

 

 


