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«Облік в небанківських фінансових установах» / 

«Accounting in non-banking financial institutions» 

 

Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Мета дисципліни – cформувати у здобувачів вищої освіти знання і навички щодо 

особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності 

ломбардами, страховими компаніями, лізинговими компаніями, кредитними 

спілками, інститутами спільного інвестування та недержавними пенсійними фондами 

шляхом опанування нормативно-правових вимог, організаційних засад і методичного 

інструментарію бухгалтерського обліку у небанківських фінансових установах та 

розуміння глобальних тенденцій розвитку сегментів. 

Міждисциплінарні зв’язки:  навчальна дисципліна «Облік в небанківських 

фінансових установах» має тісний зв’язок і логічне поєднання з іншими дисциплінами 

бакалаврського рівня, зокрема «Фінанси», «Право», «Міжнародна економіка», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік активів», «Фінансовий 

облік пасивів», «Аудит», «Фінансове право». 

Таблиця 1 – Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з 

навчальної дисципліни «Облік в небанківських фінансових установах» у відповідності до 

результатів навчання  

Результати навчання за навчальною 

дисципліною 
Методи навчання 

Засоби 

діагностики /  

форми оцінювання   

1. Знання: 

1.1 Математичного інструментарію для 

дослідження соціально-економічних 

процесів, розв’язання прикладних завдань 

в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

лекція, вирішення 

задач, аналіз, 

аналітично-

розрахункова робота 

 

усна перевірка, 

аналіз продуктів 

діяльності, 

тестування, 

письмова 

контрольна 

робота 

 

1.2 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.  

лекція, вирішення задач 

1.3 Податкового кодексу України, 

підзаконних нормативних актів, 

національного законодавства з 

оподаткування, вітчизняної податкової 

системи, її характеристики, функції, 

завдання, класифікацію і елементи 

податків, їх економічну сутність та їх 

нормативно-правове регулювання. 

лекція, вирішення задач 

2. Уміння/навички: 

2.1 Ідентифікувати та оцінювати ризики 

досягнення управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, дотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, 

достовірності звітності, збереження й 

використання його ресурсів. 

вирішення задач, кейс, 

мозковий штурм, 

тренінг 

усна перевірка, 

аналіз продуктів 

діяльності, 

тестування, 

письмова 

контрольна 



2.2 Демонструвати розуміння вимог щодо 

професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави. 

демонстрація, 

складання інтелект-

карт, метод 

узагальнюючих 

таблиць, планування, 

порівняння, аналіз 

робота 

 

3. Комунікація 

3.1 Здатність спілкуватися державною мовою 

як усно, так і письмово. 

дискусія, диспут, 

дебати, написання 

есе 

усна перевірка, 

письмова 

контрольна 

робота 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу. 

порівняння, аналіз, 

синтез, планування, 

класифікація, 

складання інтелект-

карт, узагальнюючих 

таблиць 

усна перевірка, 

само- та 

взаємоконтроль, 

самоаналіз 
4.2 Здатність бути критичним та 

самокритичним 

порівняння, аналіз, 

синтез, написання есе, 

підготовка доповідей, 

написання наукових 

статей, дискусія 

 
Зміст навчальної дисципліни за темами.  

Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в небанківських 

фінансових установах. Організація та методика обліку у ломбардах. Організація та 

методика обліку у страхових компаніях. Організація та методика обліку у лізингових 

компаніях. Організація та методика обліку у кредитних спілках. Організація та 

методика обліку в інститутах спільного інвестування. Організація та методика обліку 

в недержавних пенсійних фондах. 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Кругла М.М. – к.е.н., доцент, ел. 

пошта: kruhla.maryna@kneu.edu.ua 
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