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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння  методами організації та проведення фінансового обліку на підприємствах на підставі 
використання  прогресивних підходів зарубіжних країн; набуття навичок  опрацювання і використання  облікової інформації та 
використання її при проведенні обліку на підприємстві. 

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

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

Результати навчання 

Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 
інформації для прийняття рішень при проведенні фінансового обліку діяльності компаній. Усвідомлювати сутність об’єктів, предмету, 
методів та принципів фінансового обліку, розуміти його роль і місце в господарській діяльності підприємства. Володіти методичним 
інструментарієм аудиту оподаткування 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни  год.150: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 86 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І» 

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 Тема 1. Облік  власного капіталу Практична 
робота 1 

Загальна характеристика 
власного капіталу, методичні 
прийоми та особливості його 
обліку 
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Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку   власного капіталу 
 

Лекція 2 Тема 2. Облік забезпечення зобов’язань Практична 
робота 2 

Загальна характеристика 
забезпечення зобов’язань, 
методичні прийоми та 
особливості його обліку 

Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку  забезпечення 
зобов’язань 

Лекція 3 Тема 3. Облік довгострокових зобов’язань Практична 
робота 3 

Загальна характеристика 
довгострокових зобов’язань, 
методичні прийоми та 
особливості їхнього обліку 

Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку  довгострокових 
зобов’язань 

Лекція 4 Тема 4. Облік короткострокових зобов’язань Практична 
робота 4 

Загальна характеристика 
короткострокових 
зобов’язань, методичні 
прийоми та особливості 
їхнього обліку 

Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку  короткострокових 
зобов’язань 

Лекція 5 Тема 5. Облік праці та її оплати Практична 
робота 5 
 

Загальна характеристика праці 
та її оплати, методичні 
прийоми та особливості її 
обліку 

Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку  праці та її оплати 

Лекція 6 Тема 6. Облік розрахунків з бюджетом з податків та 
обов’язкових платежів 

Практична 
робота 6 

Загальна характеристика 
розрахунків з бюджетом з 
податків та обов’язкових 
платежів, методичні прийоми 
та особливості їхного обліку 

Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку  розрахунків з 
бюджетом з податків та обов’язкових 
платежів 

Лекція 7 Тема 7. Облік розрахунків за соціальним страхуванням Практична 
робота 7 

Загальна характеристика 
розрахунків за соціальним 
страхуванням, методичні 
прийоми та особливості 

Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку  розрахунків за 
соціальним страхуванням 



їхнього обліку 

Лекція 8 Тема 8. Облік доходів і витрат та фінансових результатів 
діяльності підприємства 

Практична 
робота 8 

Загальна характеристика 
доходів і витрат та фінансових 
результатів діяльності 
підприємства, методичні 
прийоми та особливості 
їхнього обліку 

 Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів обліку  доходів і витрат та 
фінансових результатів діяльності 
підприємства 

Лекція 9 Тема 9. Фінансова звітність підприємств Практична 
робота 9 

Загальна характеристика 
фінансової звітності 
підприємств, методичні 
прийоми та особливості її 
складання 

 Огляд літературних джерел щодо 
визначення поняття та методичних 
прийомів складання фінансової 
звітності підприємств 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1. Робоча програма навчальної 

дисципліни «Фінансовий облік 
IІ» (для студентів денної форми 
навчання спеціальності 071 
«Облік і оподаткування») / С.В. 
Брік. – Х., 2020 – 12с. 

2. Фінансовий облік ІІ Текст лекцій 
з для студентів спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» 
першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти усіх форм навчання  
/ С.В. Брік. – Х., 2020 – 80с. 

3. Методичні вказівки до курсового 
проекту в з курсу: «Фінансовий 
облік - 2» для студентів денної та 
заочної форм навчання 
економічних спеціальностей / 
С.В. Брік. – Х., 2020 

4 Фінансовий облік 1: теорія та 
практика (Навчальний посібник 
для студентів денної та заочної 
форм навчання спеціальності 071 
«Облік і оподаткування», 241 
«Готельно-ресторанна справа») / 
С.В. Брік. – Х., 2018 – 158с. 

5. Коблянська О.І. Фінансовий 
облік: [навчальний посібник]. – 
К.: Знання, 2004.- 473 с. 

6. Пушкар М.С. Фінансовий облік: 
Підручник . – Тернопіль: Карт-
бланш, 2002. – 628 с. 
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1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. 
2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV.  
3. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені наказами МФУ. 
4. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку. Наказ МФУ від 30.11.99 № 291.  
5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій. Наказ МФУ від 30.11.99 р. № 291. 
6. Брік С.В. Визначення терміну «бухгалтерська помилка» для складання фінансової звітності підприємства // 

С.В.Брік /I Міжнародні науково-практична конференція «Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні 
сценарії та перспективи розвитку» 25-26 квітня 2019р.- Херсон: Херсонський національний технічний 
університет, 2019, с.533 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41769 

7. Брік С.В. Виправлення помилки, що було виявлено у поданій раніше фінансової звітності // С.В.Брік / Мат-ли 
Всеукраїнської науково-практичної інтернет – конференції «Основні напрями удосконалення бухгалтерського 
обліку, аудиту та оподаткування в умовах євроінтеграції» 28 травня 2019р. - Х: Харківський національний 
технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, 2019, с. 38 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41545 

8. Брік С.В. Готельний бізнес: особливості фінансового обліку та внутрішнього контролю доходів та 
витрат/Вісник НТУ ХПI (економічні науки)– Х.: НТУ ХПІ, 2018. – №, с.48-51 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36331 

9. Брік С.В. Депозитні операції: деякі нюанси фінансового обліку // С.В.Брік /II Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-
орієнтованій системі управління підприємством» 23 квітня 2019р.- Полтава: Полтавська державна аграрна 
академія, 2019, с.3 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41484 

10. Брік С.В. Деякі особливості фінансового обліку доходів та витрат майбутніх періодів/Всеукраїнська інтернет-
конференція «Проблеми підвищення якості системи обліку, аналізу, аудиту й оподаткування в сучасних 
умовах господарювання – Миколаїв, 18травня 2018р., с. 9-11 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-
Press/36834 

11. Брік С.В. Класифікація відпусток за можливістю застосування невикористаних днів в наступному році/Сучасні 
проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та 
освітянські аспекти» - Дніпро, 30-31березня 2018г. http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35857 

12. Брік С.В. Облікова політика підприємства та можливість внесення до неї змін  // С.В.Брік / III Всеукраїнська 
науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб'єктів 
господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» 28-29 березня 2019р.- Дніпро: 
Національна металургійна академія України, 2019, с. 56-58 http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-
Press/41480 

13. Брік С.В. Облікова політика при переході на МСФЗ як підґрунтя фінансового обліку підприємства.  // С.В.Брік 
/ Мат-ли XXVІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні технології: наука, техніка, 
технологія, освіта, здоров’я (microcad-2019)», 15- 17 травня 2019р. – Х.: НТУ ХПІ, 2019, с. 103 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/41487 

14. Брік С.В. Особливості обліку поліпшення та ремонту основних засобів, що було передано в оренду/ 
Імплементація інновацій обліково-аналітичного забезпечення сталого розвитку сучасного бізнесу : тези доп. 1-ї 
Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 22 березня 2018 р. – Харків : ХДУХТ, 2018. – С. 30-32. 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/35682 

15. Брік С.В. Поліпшення та ремонт основних засобів, що надано в оренду: особливості обліку та аудиту у 
орендодавця та орендаря/ Регіональна економіка та управління – Запоріжжя, 2018. - №1, с. 14-16 
http://repository.kpi.kharkov.ua/handle/KhPI-Press/36832 

16. Брік С.В. Проблеми оптимізації кредитного забезпечення операційних витрат сільськогосподарських 
підприємств. // С.В.Брік, О.В.Олійник, В.В.Макогон / Економіка АПК. 2019. № 8. С. 50-59 

17. Брік С.В. Ресторанний бізнес: специфіка фінансового обліку за П(С)БО / ІІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю» до 20-

               



ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Надати визначення поняттю власного капіталу та розкрити особливості його фінансового обліку. Надати визначення поняттю забезпечення зобов’язань та розкрити особливості його 
фінансового обліку. Надати визначення поняттю довгострокових зобов’язань та розкрити особливості його фінансового обліку.  Надати визначення поняттю короткострокових 
зобов’язань та розкрити особливості його фінансового обліку.  Надати визначення поняттю обліку праці та її оплати та розкрити особливості його фінансового обліку.  Надати визначення 
поняттю розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів та розкрити особливості його фінансового обліку.  Надати визначення поняттю розрахунків за соціальним 
страхуванням та розкрити особливості його фінансового обліку.  Надати визначення поняттю доходів і витрат та фінансових результатів діяльності підприємства та розкрити особливості 
його фінансового обліку.  Надати визначення поняттю фінансова звітність та розкрити особливості її складання.  

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: 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: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової модульної роботи: 50 
% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
85-89 В 

добре 
75-84 С 
65-74 D 

задовільно 
55-64 Е 

35-54 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 звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 


