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ВСТУП 

Навчальна дисципліна “Фінансовий облік активів” є профілюючою дисципліною 

комплексної підготовки фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Анотація навчальної дисципліни: 

Фінансовий облік активів (Financial accounting of assets) – це сукупність принципів, 

форм, прийомів, методів обліку оборотних та необоротних активів підприємства для надання 

фінансової інформації для прийняття рішень щодо ефективної діяльності господарюючого  

суб’єкта.  

Міждисциплінарні зв’язки - вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

студентами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Вступ до спеціальності», 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Макроекономіка», «Маркетинг» та циклу 

навчальних дисциплін загальної та професійної підготовки. 

Мета вивчення дисципліни – є формування у студентів системи знань, практичних 

навичок з методики обліку оборотних та необоротних активів підприємства; підготовки та 

надання фінансової інформації різним користувачам для розробки, обґрунтування й прийняття 

рішень щодо ефективності діяльності господарюючого суб’єкта. 

Завдання дисципліни - оволодіння знанням щодо порядку документального оформлення 

операцій з наявності та руху оборотних й необоротних активів суб’єкта господарювання, визнання, 

оцінки та їх класифікації, відображення облікової інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку.  
Предметом дисципліни є методичні засади обліку необоротних та оборотних активів 

підприємства і змін, які відбуваються в них в результаті здійснення господарських операцій. 

Сутність предмету фінансового обліку розкривається в його об’єктах. 

 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі 

результати навчання: 

1. Знання:  

основ економетричного моделювання; законодавчої та нормативної бази, якою 

регламентується питання фінансового обліку та звітності; економічної сутності фінансового 

обліку, його структуру та методи ведення; загальних вимог, які ставляться до фінансової 

звітності; принципів побудови, функціонування і розвитку податкової системи; економічної 

сутності оподаткування як складової частини державного регулювання економіки; функції 

податків у ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на кінцеві макроекономічні показники; 

економічної сутності податків та зборів, порядку розрахунків за податками та платежами; 

методики складання первинних документів й податкових регістрів. 

2. Уміння:  

застосовувати математичні методи для системного опису складних економічних зв’язків 

між виробничими об’єктами та при організації контролю економічної діяльності, 

використовувати сучасні технології для розробки прогнозу стану, соціально-економічних 

систем; аналізувати причинно-наслідкові зв'язки в економічних процесах; складати  

звітність підприємства, вести журнал реєстрації господарських операцій за хронологічним 

принципом, визначати тип змін в балансі під впливом господарських операцій, 

систематизовувати інформацію на бухгалтерських рахунках і регістрах бухгалтерського 

обліку, розкривати економічний зміст бухгалтерських проводок, вести синтетичний та 

аналітичний облік на рахунках обліку, заповнювати форми бухгалтерського обліку; 

аналізувати наслідки реалізації податкової політики держави на рівні підприємства; 

формувати базу оподаткування; розраховувати суму податкових зобов’язань за різними 

податками, зборами, обов’язковими платежами; планувати на відповідну дату розмір 

податків залежно від форм оподаткування та коригувати договірні відносини з урахуванням 

їх податкових наслідків; використовувати основні положення Податкового кодексу 

України, інших законодавчих для ведення податкового обліку та складання звітності на 

підприємстві; складати первинні документи, податкові регістри та податкову звітність. 

3. Комунікація:  
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здатність презентувати результати наукових досліджень, вести дискусії з прикладних 

питань управління економічною системою; ефективно формувати комунікаційну стратегію 

при заповненні первинних документів та регістрів обліку і звітності; презентувати 

результати оцінки та калькулювання  об’єктів бухгалтерського обліку; користуватися 

нормативно-правовим актами і науковою літературою з податкової проблематики; 

зрозуміле донесення власних висновків, знань та пояснень, що їх обґрунтовують, до 

фахівців і нефахівців. 

4. Автономність та відповідальність:   

здатність самостійного використання сучасних математичних та економетричних методів у 

вирішенні практичних задач діяльності; відповідальність за порушення нормативно-

законодавчих актів щодо ведення обліку, за достовірність інформації, зафіксованої у 

формах звітності; застосовувати отримані знання у професійній діяльності; самостійно 

набувати знання щодо аналізу змін податкової системи, прийняття рішень щодо 

прогнозування податкових платежів; відповідальність за розвиток професійного знання і 

практики оподаткування. 
 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійних 

програм: «Облік і аудит», «Податковий менеджмент», «Диджитал-облік» (табл. 1а, 1б, 1в). 

Таблиця 1а 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік активів»  

у відповідності до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  
ПР02. 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.  

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

ЗК10. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  
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Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань 

в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття.  

СК03. 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.  

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, 

вміти планувати та управляти часом.  

 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання його 

ресурсів.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  

 

СК10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання 

професійних обов’язків.   

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

ПР24.  Володіти методами формування, збору, 

обробки, систематизації, групування, 

узагальнення облікової інформації з 

формуванням різних типів звітності 

підприємства для задоволення 

інформаційних потреб основних груп 

користувачів. 

СК12. Здатність документувати, 
систематизувати, групувати, 
відображати в регістрах та 
узагальнювати облікову 
інформацію у звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 
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Таблиця 1б 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік активів»  

у відповідності до освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях 

економічних систем.  

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

 

  

ПР02. 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.  

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

ЗК10. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань 

в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття.  

СК03. 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 

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, 

вміти планувати та управляти часом.  
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потреб осіб, що приймають 

рішення.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання його 

ресурсів.  

СК10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання 

професійних обов’язків.   

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  

 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

CК12. Розуміння 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. 

ПР24.  Вміння застосовувати вимоги нормативно-

правових актів з питань обґрунтування і 

вибору системи оподаткування в 

практичній діяльності суб’єктів 

господарювання. 

 

CК14. Володіння теоретичними та 

практичними підходами в 

частині оподаткування 

міжнародних господарських 

операцій та розуміння 

особливостей організації їх 

обліку із дотриманням 

податкового та бухгалтерського 

законодавства. 

ПР25.  Володіти методиками здійснення податкових 

розрахунків згідно з чинним законодавством, 

вміти формувати й подавати в 

установленому законодавством порядку 

податкову звітність суб’єктів 

господарювання. 

 

 

Таблиця 1в 

Матриця компетентностей та програмних результатів навчання, які формуються  

під час вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий облік активів»  

у відповідності до освітньо-професійної програми «Диджитал-облік» 

Шифр  

компетен

тності 

 

Компетентності 

Шифр  

програмних 

результатів 

Програмні результати навчання 

Загальні компетентності (ЗК)  

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
ПР01. Знати та розуміти економічні категорії, 

закони, причинно-наслідкові та 

функціональні зв’язки, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях 
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економічних систем.  

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  

 

  

ПР02. 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.  

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 

та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності.  

ЗК09. Здатність спілкуватися 

державною мовою як усно, так і 

письмово.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну 

звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для 

прийняття управлінських рішень.  

ЗК10. Здатність спілкуватися 

іноземною мовою.  
ПР05. Володіти методичним інструментарієм 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування господарської діяльності 

підприємств.  

 

 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування діяльності підприємств 

різних форм власності, організаційно-

правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань 

в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати 

індивідуальне та культурне різноманіття.  

СК03. 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.  

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, 

вміти планувати та управляти часом.  
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СК08. Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання його 

ресурсів.  

СК10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання 

професійних обов’язків.   

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  

 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

 

Матриці відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

«Фінансовий облік активів» представлені в табл. 2а, 2б, 2в. 

Таблиця 2а 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Фінансовий облік активів» 

у відповідності до освітньо-професійної програми «Облік і аудит» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
 Ум1 К1 АВ3 

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  
Зн2 Ум1  АВ1 

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  
  К2 АВ1 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово.  
  К1, К2  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою.  
  К1, К2 АВ3 

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

робити узагальнення стосовно 

оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві сучасним процесам в 

економіці.  

Зн1, 

Зн2 
Ум1 К1  

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань в 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

Зн1, 

Зн2 
Ум1   

СК03. Здатність до відображення 

інформації про господарські 
Зн1 Ум1 К1 АВ1 
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операції суб’єктів господарювання 

в фінансовому та управлінському 

обліку, їх систематизації, 

узагальнення у звітності та 

інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що 

приймають рішення.  

СК08. Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

Зн1 Ум1 К1 АВ1, АВ2 

СК10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання 

професійних обов’язків.   

Зн1, 

Зн2 
Ум1  АВ1 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2 

СК12. Здатність документувати, 
систематизувати, групувати, 
відображати в регістрах та 
узагальнювати облікову 
інформацію у звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 

Зн2   АВ2, АВ3 

 

Таблиця 2б 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Фінансовий облік активів» 

у відповідності до освітньо-професійної програми «Податковий менеджмент» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
 Ум1 К1 АВ3 

ЗК02. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу та синтезу.  
Зн2 Ум1  АВ1 

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  
  К2 АВ1 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово.  
  К1, К2  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою.  
  К1, К2 АВ3 

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, 

робити узагальнення стосовно 

Зн1, 

Зн2 
Ум1 К1  
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оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві сучасним процесам в 

економіці.  

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань в 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

Зн1, 

Зн2 
Ум1   

СК03. 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.  

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати 

ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта 

господарювання, недотримання 

ним законодавства та регулювання 

діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й 

використання його ресурсів.  

Зн1 Ум1 К1 АВ1, АВ2 

СК10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання 

професійних обов’язків.   

Зн1, 

Зн2 
Ум1  АВ1 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2 

СК12. Здатність документувати, 
систематизувати, групувати, 
відображати в регістрах та 
узагальнювати облікову 
інформацію у звітності для цілей 
ефективного управління 
діяльністю суб’єкта 
господарювання. 

Зн2   АВ2, АВ3 

CК14. Володіння теоретичними та 

практичними підходами в частині 

оподаткування міжнародних 

господарських операцій та 

розуміння особливостей 

організації їх обліку із 

дотриманням податкового та 

бухгалтерського законодавства. 

Зн2   АВ1, АВ3 
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Таблиця 2в 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Фінансовий облік активів» 

у відповідності до освітньо-професійної програми «Диджитал-облік» 

Компетентності 

Результати навчання 

Знання Уміння Комунікація Автономність та 

відповідальність 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями.  
 Ум1 К1 АВ3 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу.  
Зн2 Ум1  АВ1 

ЗК07. Здатність бути критичним та 

самокритичним.  
  К2 АВ1 

ЗК09. Здатність спілкуватися державною 

мовою як усно, так і письмово.  
  К1, К2  

ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною 

мовою.  
  К1, К2 АВ3 

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за допомогою 

інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, робити 

узагальнення стосовно оцінки 

прояву окремих явищ, які властиві 

сучасним процесам в економіці.  

Зн1, 

Зн2 
Ум1 К1  

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань в 

сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

Зн1, 

Зн2 
Ум1   

СК03. 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.  

Зн1 Ум1 К1 АВ1 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики 

недосягнення управлінських цілей 

суб’єкта господарювання, 

недотримання ним законодавства та 

регулювання діяльності, 

недостовірності звітності, 

збереження й використання його 

ресурсів.  

Зн1 Ум1 К1 АВ1, АВ2 

СК10. Здатність застосовувати етичні 

принципи під час виконання 

професійних обов’язків.   

Зн1, 

Зн2 
Ум1  АВ1 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, правової 

держави.  

Зн1 Ум1 К1, К2 АВ1, АВ2 
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1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

На вивчення навчальної дисципліни "Фінансовий облік активів" відводиться 150 годин (5 

кредитів ЄКТС): 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Дистанційна 

форма 

Заняття з  

викладачем 

С
Р

С
 

К
о
н

та
к
тн

і 
за

н
я
тт

я
 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

С
Р

С
 

З
ан

я
тт

я
 в

 

д
и

ст
ан

ц
ій

н
о
м

у
 

р
еж

и
м

і 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
ії

 

П
р
ак

ти
ч
н

і 

Ін
д

и
в
ід

у
ал

ь
н

і 

Змістовий модуль 1 

1. Основи побудови фінансового 

обліку 
2 -- -- 3 1 1 4 -- 6 

2. Облік готівкових грошових коштів 2 2 1 5 1 1 6 2 6 

3. Облік грошових коштів на 

поточному рахунку в банку 
2 2 2 5 2 1 8 2 8 

4. Облік дебіторської заборгованості 

за продукцію (товари, роботи, 

послуги) та резерву сумнівних боргів 

4 4 2 5 2 2 8 4 8 

5. Облік іншої поточної дебіторської 

заборгованості 
2 2 1 6 2 2 8 4 10 

6. Облік наявності та руху 

виробничих запасів 
4 4 1 6 4 2 8 6 10 

Змістовий модуль 2 

7. Облік витрат виробництва та 

готової продукції 
4 4 2 5 2 2 8 6 10 

8. Облік основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів 
4 4 2 5 2 1 10 6 8 

9. Амортизація основних засобів: 

порядок нарахування та облік 
2 2 2 5 2 1 6 4 8 

10. Облік нематеріальних активів 2 2 1 4 2 1 6 2 6 

11. Облік фінансових інвестицій 2 2 1 4 2 1 6 2 6 

Виконання та захист вибіркового 

завдання самостійної роботи 
-- -- -- 8 -- -- 12 -- 10 

Виконання контрольної (модульної) 

роботи 
-- 2 -- -- 2 -- -- -- -- 

Виконання та захист підсумкових 

контрольних робіт 
-- -- -- -- -- -- -- 2 -- 

Підготовка до екзамену    10   14  14 

Усього 30 30 15 71 24 15 107 40 110 

Підсумковий контроль – екзамен, 

дистанційний екзамен 

4 4 -- 

Разом 
годин 150 150 150 

кредитів 5 5 5 
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2. ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Бухгалтерський облік у системі управління і користувачі облікової інформації. 

Організаційні аспекти побудови бухгалтерського обліку на підприємстві. Особливості побудови 

облікової політики, її призначення та використання в практичній діяльності підприємства. План 

рахунків бухгалтерського обліку, його характеристика та призначення, особливості побудови 

робочого плану рахунків. Первинні бухгалтерські документи, їх роль, призначення та 

застосування в практиці суб’єктів господарювання. 

 

Тема 2. Облік готівкових грошових коштів 

Готівкові грошові кошти: порядок зберігання, отримання та видачі. Ліміт залишку готівки 

в касі: методика встановлення та контроль за дотриманням касової дисципліни. 

Документування операцій пов’язаних з рухом готівки в касі підприємства. Облік операцій з 

готівковими грошовими коштами. 

 

Тема 3. Облік грошових коштів на поточному рахунку в банку 

Поточні рахунки в банку в національній валюті: порядок відкриття та ведення обліку. 

Процедура зняття готівки з поточного рахунку в банку: документальне оформлення та облік. 

Порядок зарахування готівки на поточний рахунок в банку: документування та облік. 

Безготівкові розрахунки за банківським переказом: документування та облік. Узагальнення 

інформації про рух грошових коштів на поточному рахунку в банку у виписці банку та 

регістрах обліку. 

 

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги) та 

резерву сумнівних боргів 

Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Документування процесу 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік дебіторської заборгованості за продукцію 

(товари, роботи, послуги) на умовах наступної (попередньої) оплати. Методи визначення 

резерву сумнівних боргів. Облік створення (нарахування) та використання резерву сумнівних 

боргів. 

 

Тема 5. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості 

Облік розрахунків за авансами виданими. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік 

розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за 

відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік поточної 

дебіторської заборгованості за векселями одержаними. 

 

Тема 6. Облік наявності та руху виробничих запасів 

Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка запасів. Документальне 

оформлення наявності та руху виробничих запасів підприємства. Облік операцій з придбання 

виробничих запасів (на умовах наступної та попередньої оплати). Методи оцінювання запасів 

при їх вибутті, порядок визначення собівартості запасів, які вибувають. Облік операцій з 

вибуття виробничих запасів (реалізація, передача у виробничий процес, безкоштовна передача, 

внесок до статутного капіталу іншого підприємства). Особливості обліку транспортно-

заготівельних витрат, пов’язаних з придбанням запасів. 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
 

Тема 7. Облік витрат виробництва та готової продукції 
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Визначення, визнання, оцінка та класифікація витрат на виробництво. Документальне 

оформлення та облік прямих витрат на виробництво. Облік, порядок розподілу та списання 

загальновиробничих витрат. Оцінка та облік незавершеного виробництва.  Узагальнення 

виробничих витрат по підприємству. Формування та облік виробничої собівартості готової 

продукції. Документальне оформлення та облік наявності та руху готової продукції. 

Формування та облік собівартості реалізованої продукції. 
 

Тема 8. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

Визначення, визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Облік наявності основних 

засобів підприємства, порядок їх документування. Документальне оформлення та облік 

надходження основних засобів з різних джерел (створення власними силами, придбання за 

грошові кошти, безоплатне одержання). Документування та облік операцій з вибуття основних 

засобів (реалізація за грошові кошти, безоплатна передача, списання (ліквідація) об’єктів, 

внесок до статутного капіталу іншого підприємства). Переоцінка основних засобів: порядок 

проведення, документування та облік. Особливості документального оформлення та обліку 

інших необоротних матеріальних активів. 
 

Тема 9. Амортизація основних засобів: порядок нарахування та облік 

Амортизаційна політика підприємства: економічні та облікові підходи до її побудови. 

Методи нарахування амортизації основних засобів, їх переваги, недоліки та умови практичного 

застосування. Відображення в обліку операцій по нарахуванню амортизації основних засобів 

підприємства. Особливості нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів 

за спрощеними методами. 
 

Тема 10. Облік нематеріальних активів 

Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік та документування 

наявності нематеріальних активів. Документальне оформлення та відображення в обліку 

операцій з надходження нематеріальних активів (придбання за грошові кошти, створення 

власними силами, безоплатне отримання). Облік операцій з вибуття нематеріальних активів, 

особливості їх документального оформлення (реалізація за грошові кошти, безоплатна 

передача, списання). Амортизація нематеріальних активів: порядок нарахування та 

відображення в обліку. 

 

Тема 11. Облік фінансових інвестицій 

Економічна суть, критерії визнання, оцінка та класифікація фінансових інвестицій. Облік 

довгострокових фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка; за методом 

участі в капіталі. Облік операцій з реалізації фінансових інвестицій. Облік наявності та руху 

поточних фінансових інвестицій. Особливості обліку втрат від зменшення корисності 

фінансових інвестицій. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-6, а у ЗМ2 – теми 7-

11. Заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських (контактних) занять. Завершується 

дисципліна – екзаменом. 

Організація оцінювання: 

Денна форма навчання 

Об’єкти поточного контролю знань студентів з дисципліни поділяються на обов’язкові та 

вибіркові. До обов’язкових належать завдання, які студенти повинні виконати обов’язково під 

час опанування даної дисципліни. До вибіркових належить альтернативні завдання, серед яких 

кожен студент може вибрати завдання на власний розсуд з тим, щоб набрати необхідну 

кількість балів. 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 
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а) відповіді (виступи) на аудиторних заняттях (від 0 до 30 балів): 

 письмові (аудиторні) експрес-опитування; 

 письмові (аудиторні) ситуаційні завдання; 

 тестовий (аудиторний) контроль; 

б) виконання контрольних (модульних) робіт (від 0 до 10 балів). 

Таким чином за всі виконані обов’язкові об’єкти поточного контролю студент може 

отримати від 0 до 40 балів. 

  Кожен студент для одержання необхідної кількості балів поточного контролю може вибрати 

вибіркові індивідуальні завдання самостійної роботи за загальною кількістю оцінювання не вище 10 

балів.  

Вибіркові об’єкти поточного контролю та їх оцінювання ( за вибором): 

- підготовка реферату за заданою тематикою – 5 балів; 

- аналітичний огляд наукових публікацій щодо теоретичних засад бухгалтерського обліку 

- 5 балів; 

Результат поточного контролю знань студентів в цілому  оцінюються в діапазоні від 0 до 

50 балів (включно). 

 Для студентів заочної форми навчання передбачено: 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю є: 

а) у сесійний період 

1. Відповіді (виступи) на аудиторних (контактних) заняттях: міні-семінари; виконання 

практичних розрахункових завдань; тестовий контроль знань. 

2. Виконання контрольної (модульної) роботи. 

Таким чином за всі виконані обов’язкові об’єкти поточного контролю, виконані у сесійний 

період, студент може отримати від 0 до 25 балів. 

б) у міжсесійний період 

1) результат виконання і захисту індивідуальної розрахункової роботи – 10 балів; 

2) результати виконання індивідуального завдання за дистанційним курсом – 10 балів; 

3) результат виконання вибіркового індивідуального завдання самостійної роботи – 5 

балів 

Таким чином за всі виконані обов’язкові об’єкти поточного контролю, виконані у 

міжсесійний період, студент може отримати від 0 до 25 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань студентів  заочної форми навчання 

визначається в діапазоні 0 - 50 балів. 

Дистанційна форма навчання 

Оцінювання рівня знань студентів здійснюється за результатами поточного контролю. Завдання 

поточного контролю оцінюється в діапазоні від 0 до 100 балів включно. Підсумковий контроль 

– дистанційний екзамен. 

Обов’язковими об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання є: 

- відповіді, виконання завдань під час занять в дистанційному режимі (на форумах, у 

чатах, у Skype тощо) - 0-60 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 30 балів. 

Виконання підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом видається 

студентам для самостійного виконання з наступним контролем викладачем в онлайн-режимі. Її 

виконання передбачає визначення комплексних знань з усього матеріалу дисципліни. Захист 

підсумкової контрольної роботи за дистанційним курсом виконується у суворо визначений 

період часу та оцінюється в діапазоні від 0 до 30 балів.  

Вибіркові об’єктами поточного контролю для дистанційної форми навчання наведені у 

Карті навчальної роботи студента і оцінюються в 10 балів. 

Таким чином, результат поточного контролю знань студентів  дистанційної форми 

навчання визначається в діапазоні 0 - 100 балів. 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів: 
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 денної і заочної форм навчання здійснюється у формі екзамену за шкалою від 0 до 50 

балів включно.  

дистанційної форми навчання здійснюється у формі дистанційний екзамен за шкалою 

від 0 до 100 балів включно. 

Переведення 100-бальної шкали оцінювання в 4-и бальну та шкалу за системою    ECTS 

здійснюється в такому порядку: 

Шкала оцінювання: КНЕУ та ECTS 

Оцінка ECTS Оцінка за шкалою КНЕУ Оцінка за 4-бальною шкалою 

А 90-100 5 (відмінно) 

В 89-80 
4 (добре) 

С 70-79 

D 69-66 
3 (задовільно) 

Е 65-60 

FX 59-21 
2 (незадовільно) з можливістю повторного 

складання 

F 20-0 
2 (незадовільно) з обов’язковим повторним 

вивчення дисципліни 

 

 

4. РЕКОМЕНДОВАНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА 

4.1. Основна література 

1. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні: Навч. посіб. /В.М. Добровський В.М. (Є.І. 

Свідерський, М.І. Бондар та ін.); за ред В.М. Добровського. – К.А.С.К., 2009.- 976 с. 

2. Головко Т.В. Фінансовий облік-1.Підручник / Т.В. Головко. – К.:КНЕУ, 2008. – 416 с. 

3. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 

10.07.1999 р. № 996-ХІУ, зі змінами. 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зі змінами. 

5. Кім Ю.Г. Бухгалтерський та податковий облік: первинні документи та порядок їх 

заповнення: навч. посібник для ВНЗ / Ю.Г. Кім. – К.: ЦУЛ, 2014. – 600 с. 

6. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Мінфіну України від 30.11.1999 

р.№291, із змінами. 

7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / [відп. за вип. О.В. Діордійчук] – К.: 

Алерта, 2015. – 304 с. 

8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність: 

Підручник. – 7-ме вид., доп. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 928 с. 

9. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.Ф. 

Огійчук, Л.О. Сколотій, М.І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М.Ф. Огійчука. – 7-ме вид., доп. і 

перероб. – К.: Алерта, 2016. – 1040 с. 

10. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 / М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська 

та ін.; за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с. 

11. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 / М.І. Бондар, В.І. Єфіменко, Л.Г. Ловінська 

та ін.; за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с. 

 

4.2. Додаткова література 

1. Височан О.С. Фінансовий облік: Навчальний посібник / О.С. Височан, О.О. Височан. – 

Львів: ПП Сорока Т.Б., 2016. – 450 с. 

2. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. / Н.В. 

Гудзь, П.Н. Денчук, Р.В. Романів. – К.: ЦУЛ, 2016. – 424 с. 

3. Сук Л.К. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: "Знання", 

2015. – 647 с. 
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4. Фінансовий облік: підручник для студентів ВНЗ / Л.В. Нападовська, А.В. Алексєєва, 

О.А. Бакурова та ін. / за ред. Л.В. Нападовської. – К.: КНТЕУ, 2013. – 700 с. 

5. Фінансовий облік: підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк та ін. – 2-ге 

вид., доп. і перероб. – К.: Кондор – Видавництво, 2013. – 551 с. 

6. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – 2-ге вид., доповн. / Н.І. Гордієнко. – Харків: 

ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 284 с. 

7. Шара Є.Ю. Фінансовий облік 1: Навч. посібник / Є.Ю. Шара, І.Є. Соколовська-

Гонтаренко. – К.: ЦУЛ, 2016. – 336 с. 

 


