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ВСТУП 

 Навчальна дисципліна “Фінансовий облік пасивів” 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 пасивів (Financial accounting of liabilities) – це сукупність принципів, форм, 

прийомів, методів обліку пасивів 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 – формування у студентів цілісної системи знань і умінь 

щодо теорії і практики ведення фінансового (бухгалтерського) обліку на підприємствах різних 

форм власності. 

Завдання дисципліни - оволодіння знанням щодо порядку документального 

оформлення операцій з обліку власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності підприємства суб’єкта господарювання, визнання, оцінки та їх 

класифікації, відображення облікової інформації в системі рахунків бухгалтерського обліку.  

 

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:  

здатність презентувати результати наукових досліджень, вести дискусії з прикладних 

питань управління економічною системою; ефективно формувати комунікаційну 
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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 пасивів»  

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.  

Спеціальні (фахові) компетентності (СК)   

СК01. Здатність досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в 

команді, проявляти лідерські якості та 

відповідальність у роботі, дотримуватися 

етичних принципів, поважати 
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аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці.  

індивідуальне та культурне різноманіття.  

СК02. Використовувати математичний 

інструментарій для дослідження 

соціально-економічних процесів, 

розв’язання прикладних завдань 

в сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, 

оподаткування.  

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 пасивів»  

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 пасивів»  

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.  

ПР20. Виконувати професійні функції з 

урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, 

вміти планувати та управляти часом.  

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.  

ПР21. Розуміти вимоги до діяльності за 

спеціальністю, зумовлені необхідністю 

забезпечення сталого розвитку України, її 

зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  
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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.   

ПР22. Розуміти і реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності вільного 

демократичного суспільства, верховенства 

права, прав і свобод людини і громадянина 

в Україні. 

 

СК11. Демонструвати розуміння вимог 

щодо професійної діяльності, 

зумовлених необхідністю 

забезпечення сталого розвитку 

України, її зміцнення як 

демократичної, соціальної, 

правової держави.  

 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання за дисципліною 

«Фінансовий облік пасивів» представлена в табл. 2а, 2б, 2в. 

Таблиця 2а 

Матриця відповідності компетентностей результатам навчання 

за дисципліною «Фінансовий облік пасивів» 

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 Зн1 Ум1 К1 АВ1 
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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.  

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 пасиивів» 

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, 

Зн1, 

Зн2 
Ум1 К1  
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робити узагальнення стосовно 

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 пасивів» 

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 ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК-2» 

На вивчення дисципліни "Фінансовий облік пасивів" відводиться 150 годин (5 кредити 

ECTS): 

Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 
Дистанційна 

форма 

Заняття з  

викладачем 

С
Р

С
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н
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к
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я
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я
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и

ст
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м
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и
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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 

Тема 1. Облік власного капіталу та 

його складових 
2 4 1 5 2 1 8 2 8 

Тема 2. Облік розрахунків з оплати 

праці та за страхуванням 
4 6 2 5 2 2 8 4 8 

Тема 3. Облік розрахунків за 

податками та платежами 
2 2 1 5 2 2 8 4 8 

Тема 4.Облік розрахунків з 

постачальниками і підрядниками та 

за векселями 

4 4 2 5 2 1 8 4 8 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Облік довгострокових позик 

(кредитів) банків та зобов’язань за 

облігаціями  

4 2 2 5 2 2 8 4 8 

Тема 6. Облік інших довгострокових  

та поточних зобов'язань 
4 2 2 5 2 2 8 4 8 

Тема 7. Облік забезпечень,  

цільового фінансування та цільових 

надходжень 

2 2 1 5 2 1 8 4 8 

Тема 8. Формування та облік доходів 

за видами діяльності 
2 

2 

1 5 2 1 8 2 8 

Тема 9. Облік витрат діяльності 

підприємства 
2 1 4 2 1 8 2 8 

Тема 10. Облік формування та 

використання фінансових 

результатів діяльності підприємства 

2 

2 

1 4 2 1 6 2 6 

Тема 11. Узагальнення даних 

фінансового обліку 
2 1 3 2 1 6 2 6 

Виконання вибіркового завдання 
самостійної роботи - - - 10 - - 12 -- 12 

Виконання контрольної (модульної) 
роботи -- 4 -- -- 2 -- -- -- -- 

Виконання та захист підсумкових 
контрольних робіт -- -- -- -- -- -- -- 2 -- 

Підготовка до екзамену    10   14  14 

Усього 30 30 15 71 24 15 107 36 110 

Підсумковий контроль - екзамен 4 4 4 

Разом 
годин 150 150 150 

кредитів 5 5 5 
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1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА ТЕМАМ 

 
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Облік власного капіталу та його складових. 

Власний капітал, його сутність, структура та функції. Облік 

формування та руху статутного капіталу на підприємствах різних форм господарювання: 

державних, господарських товариств, приватних, з іноземними інвестиціями (спільних 

підприємств). Облік вилученого капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного 

капіталу. Облік операцій по ліквідації підприємства. Характеристика та призначення 

неоплаченого капіталу. Відображення заборгованості засновників (учасників) господарських 

товариств за внесками до статутного капіталу підприємства. Погашення заборгованості за 

внесками до статутного капіталу. Аналітичний облік неоплаченого капіталу за кожним 

засновником (учасником). 

ТЕМА 2. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням. 

   Законодавче     регулювання     оплати     праці.     Облік     персоналу    та використання  

робочого  часу.   Склад  фонду  оплати  праці  та  визначення середньої заробітної плати. 

Методика розрахунку суми заробітної плати при різних формах і системах оплати праці за 

відпрацьований і невідпрацьований час. Індексація і компенсація невиплаченої заробітної 

плати. Утримання із заробітної плати. Узагальнення нарахувань і утримань із заробітної плати 

(розрахунково-платіжні відомості, зведені відомості за складом оплат та категоріями). 

Відображення розрахунків з оплати праці в системі рахунків. Види відпусток та порядок 

нарахування оплати за час перебування у відпустці.  

Види соціального страхування в Україні. Порядок нарахування, утримання та 

відображення в обліку єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. Порядок нарахування та облік допомоги з тимчасової втрати працездатності. 

Облік розрахунків за страхуванням майна та індивідуальним страхуванням персоналу.  

 

ТЕМА 3. Облік розрахунків за податками та платежами. 

Податкова система в Україні. Види податків та обов'язкових платежів до бюджету та 

законодавче їх регулювання. Облік податку на прибуток: визначення суми податку за 

декларацією; відображення розрахунків з податку на прибуток в системі бухгалтерських 

рахунків. Облік податку на додану вартість: джерела сплати, методика визначення податкових 

зобов'язань і податкового кредиту з податку на додану вартість і суми  розрахунку з бюджетом 

з податку на додану вартість за декларацією. Відображення в системі рахунків операцій з 

податку на додану вартість. Облік акцизного податку: визначення суми акцизного податку. 

Відображення в системі рахунків операцій по акцизному податку. Облік розрахунків з інших 

податків та обов'язкових платежів.  

ТЕМА 4. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками та за векселями 

Визнання, класифікація та оцінка зобов'язань. Форми розрахунків та їх характеристика.  

Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків із постачальниками та 

підрядниками. Облік зобов'язань за розрахунками з вітчизняними постачальниками і 

підрядниками за товари (роботи, послуги). Облік зобов'язань за розрахунками з іноземними 

постачальниками та підрядниками за товари (роботи, послуги). 
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Види векселів. Порядок розрахунків між підприємствами за допомогою векселів. Облік 

зобов’язань, забезпечених виданими короткостроковими векселями. Облік розрахунків за 

довгостроковими векселями виданими. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

ТЕМА 5. Облік позик (кредитів) банків та зобов'язань за облігаціями. 

Класифікація позик (кредитів) банків. Документальне оформлення та облік 

короткострокових кредитів банків. Облік довгострокових позик банків. Порядок нарахування 

та облік процентів за кредитами. Довгострокові зобов’язання за облігаціями. Оцінка та облік 

облігацій до сплати. Облік амортизації премії, дисконту за випущеними облігаціями. Метод 

ефективної ставки відсотка. Облік витрат на розміщення облігацій. Вилучення облігацій з 

обігу.  

ТЕМА 6. Облік інших довгострокових  та поточних зобов'язань. 

Облік довгострокових зобов'язань з оренди. Облік інших довгострокових зобов'язань. 

Облік списання кредиторської заборгованості. Облік розрахунків з учасниками. Облік 

розрахунків за іншими операціями. 

 

ТЕМА 7 Облік забезпечень, цільового фінансування 

та цільових надходжень. 

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. Облік забезпечень виплат відпусток. 

Облік додаткового пенсійного забезпечення. Облік забезпечень гарантійних зобов'язань. 

Облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

ТЕМА 8. Формування та облік доходів за видами діяльності. 

Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна класифікація доходів 

діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками бухгалтерського обліку. Облік доходів 

операційної діяльності. Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів (робіт, послуг). 

Облік інших операційних доходів (від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших 

оборотних активів, від операційної оренди, від операційних курсових різниць та інші). Облік 

доходу від участі в капіталі. Облік інших фінансових доходів (дивіденди одержані, відсотки 

одержані, інші доходи від фінансових операцій). Облік інших доходів підприємства від 

звичайної діяльності (реалізація фінансових інвестицій, майнових комплексів, необоротних 

активів, не операційної курсової різниці та інші). Облік доходів майбутніх періодів.  

 

ТЕМА 9. Облік витрат діяльності підприємства. 

Загальна класифікація витрат діяльності підприємства та їх зв'язок з рахунками 

бухгалтерського обліку. Визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Облік 

витрат за їх видами (від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших оборотних активів, 

від операційної оренди, від операційних курсових різниць та інші). Облік адміністративних 

витрат. Облік витрат на збут. Облік інших фінансових витрат. Облік собівартості реалізованих 

фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів. Облік витрат від не 

операційних курсових різниць. 
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ТЕМА 10. Облік формування та використання фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

Економічний зміст фінансових результатів (прибутку, збитків) діяльності підприємства. 

Облік фінансових результатів звітного фінансового року. Облік нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків). Облік використання прибутку звітного періоду. Облік покриття збитків. 

Визначення та облік кінцевого фінансового результату діяльності підприємства. Розкриття 

інформації про фінансові результати діяльності у фінансовій звітності. 

ТЕМА 11. Узагальнення даних фінансового обліку. 
Фінансова звітність підприємства, її склад та призначення. Основні користувачі 

фінансової звітності підприємства. Якісні характеристики фінансової звітності. Завершальні 

роботи в бухгалтерії перед складанням фінансової звітності та основні етапи її  підготовки. 

Методичні аспекти складання основних форм фінансової звітності. Виправлення помилок у 

фінансовій звітності підприємства. 

 

3. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКВОГО ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА 

Курс складається з двох змістових модулів (ЗМ): у ЗМ1 входять теми 1-4, а у ЗМ2 – теми 5-

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: 
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. 
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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 

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) - 0-30 балів; 

- виконання і захист підсумкової контрольної роботи – 10 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 - 50 балів. 

 

Підсумкове оцінювання знань студентів здійснюється у формі екзамену за шкалою 

від 0 до 50 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 

 

Одним із відособлених видів самостійної роботи студентів (всіх форм навчання) є 

підготовка та написання курсової роботи, результати захисту якої не входять до складу 

поточного оцінювання знань студентів з навчальної дисципліни. 

Оцінювання курсової роботи здійснюється в діапазоні від до 100 балів в два етапи: при 

попередньому ознайомленні (0-55 балів) та під час захисту (0-45 балів). 

 При попередньому ознайомленні курсова робота оцінюється за такими критеріями: 

1) повнота викладу теоретичного матеріалу – 0-10 балів; 

2) повнота викладу методики обʼєктів обліку, розглядуваних у роботі – 0-15; 

3) наявність цифрових прикладів щодо відображення в обліку тих чи інших 

господарських операцій – 0-10 балів; 

4) наявність зразків заповнених первинних документів – 0-10 балів; 

5) технічне оформлення роботи - 0-10 балів.  

Загальна сума балів за результатами попереднього ознайомлення з курсовою роботою 

не може перевищувати 55 балів. 

 За результатами попереднього ознайомлення проводиться захист курсової роботи у 

формі усної співбесіди студента з керівником курсової роботи. За результатами захисту 

студент може отримати не більше 45 балів. 



19 

 

 

За результатами оцінювання курсової роботи виставляється загальна оцінка за 100-

бальною шкалою, яка переводиться у 4-х бальну шкалу та шкалу за системою ECTS (див. 

таблицю вище). 
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