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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння  методів раціональної організації та ведення фінансового обліку на підприємствах на підставі 
використання  прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок  опрацювання і використання  облікової інформації в 
управлінні. 

Мета та цілі Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення фінансового  обліку на підприємствах  

Формат Лекції,практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 
Розуміти місце і значення облікової  системи в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  Визначати сутність об’єктів обліку та розуміти їх 
роль і місце в господарській діяльності. Володіти методичним інструментарієм обліку господарської діяльності підприємств. 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 300 год.: лекції – 64 год., практичні заняття – 96 год., самостійна робота – 140 год. 

Пререквізити «Економічна інформатика», «Правознавство»,  «Фінанси, гроші і кредит», «Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік» 



Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з навчальної 
та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять проводиться усна 
співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння необхідною якістю освіти 
з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої присутності студента підсумковий 
контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Основи побудови фінансового обліку Практична 
робота 1 

Фінансовий облік: сутність, 
значення, стандарти 
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Нормативно-правова база регулювання 
обліку і фінансової звітності в Україні. 
Облікова політика 
підприємства:сутність, значення. 
Відповідальність за порушення 
нормативного законодавства. 

Лекція 2 Облік грошових коштів Практична 
робота 2 

Синтетичний облік 
готівкових операцій 

Організація грошового обігу і 
готівкових розрахунків. Облік руху 
грошових коштів та розрахункових 
операцій 

Лекція 3 Облік дебіторської заборгованості Практична 
робота 3 
 

Складання авансового звіту 
розрахунків з підзвітними 
особами 

Розкриття інформації про дебіторську 
заборгованість у примітках до 
фінансової звітності.  Розкриття 
основних положень у облікової 
політики щодо резерву сумних боргів. 

Практична 
робота 4 
 

Основні положення 
облікової політики щодо 
резерву сумних боргів 

Лекція 4 Облік основних засобів Практична 
робота 5 

Складання первинних 
документів з обліку 
основних засобів та 
розрахунки  контрагентами 

Визнання і оцінка основних засобів. 
 Переоцінка основних засобів. 

Практична 
робота 6 

Нарахування амортизації 
основних засобів 

Лекція 5 Облік нематеріальних активів Практична 
робота 7 

Документування 
господарських операцій з 
обліку нематеріальних 
активів 

Визнання, оцінка, переоцінка 
нематеріальних активів 
 Особливості обліку гудвілу. 

Лекція 6 Облік довгострокових фінансових інвестицій Практична 
робота  8 

Облік довгострокових 
фінансових інвестицій. 

Фінансові інвестиції: поняття та оцінка 
 Визначення особливостей обліку 
операцій з цінними паперами власної 
емісії. 

Лекція 7 Облік  запасів Практична 
робота 9 

Організації обліку  запасів  Розгляд процесу класифікації запасів їх 
значення. Процес документування 
операцій з обліку виробничих запасів. 

Лекція 8 Облік палива та готової продукції Практична 
робота 10 

Документування і облік 
операцій з руху палива та 

Організація обліку палива і готової 
продукції.  Визначення особливостей 



готової продукції обліку та порядок формування вартості 
готової продукції. 

Лекція 9 Облік поточних фінансових інвестицій Практична 
робота 11 

Визнання та оцінка поточних 
фінансових інвестицій 

Характеристика рахунків для обліку 
векселів та поточних фінансових 
інвестицій. Визначення особливостей 
обліку операцій з короткостроковими 
векселями одержаними та поточними 
фінансовими інвестиціями 

Лекція 10 Облік витрат виробництва Практична 
робота 12 

Облік витрат виробництва  Розгляд процесу основних методів 
калькулювання. Розгляд процесу 
первинного обліку витрат виробництва 
в умовах використання комп’ютерних 
технологій. 

 
Лекція 11 Облік витрат майбутніх періодів Практична 

робота 13 
Облік витрат майбутніх 
періодів 

 Розгляд процесу організації 
первинного обліку витрат майбутніх 
періодів Процес аналітичного та 
синтетичного обліку витрат майбутніх 
періодів. 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  



Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік дебіторської заборгованості. Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів. Облік виробничих запасів. Облік 
довгострокових фінансових інвестицій. Облік сировини і матеріалів. Облік палива і готової продукції. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік витрат виробництва. Облік витрат 
майбутніх періодів. Облік короткострокових зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань. Облік праці та ії оплати. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів. 
Облік доходів і витрат. Облік доходів майбутніх періодів. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. Облік власного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Фінансова звітність 
підприємства. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним устаткуванням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• практичні заняття: 20% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 20% семестрової оцінки; 
• іспит: 60% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту доводитися до співробітників відділу аспірантури. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


