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1 Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теоретичних питань фінансового
обліку і його методології, практичних навичок ведення фінансового обліку підприємств,
організацій, установ, підготовки й надання фінансової інформації різним користувачам для
розробки, обґрунтування й прийняття управлінських рішень.
2 Завдання: ознайомлення з теоретичними основами фінансового обліку; дослідження системи
законодавчо - нормативного регулювання обліку; дослідження методів ведення обліку, складання
фінансової звітності та критерії її оцінювання, економічного змісту об’єктів обліку на основі
загальної економічної теорії, економічного змісту господарських фактів, явищ і процесів, їх
взаємозв’язок на основі теорії подвійного запису бухгалтерського обліку;
- законів, які впливають на побудову і ведення фінансового обліку (документування
господарських фактів, формування системи показників фінансової діяльності підприємства);
- методику складання бухгалтерського запису будь-якого явища, факту та процесу, які пов’язані з
фінансово-господарською діяльністю підприємства;
- організацію обліку підприємницької діяльності та документальне оформлення всіх видів
операцій з придбання та продажу активів, обліку коштів, цінних паперів, форм розрахунків тощо.
3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
економічного змісту об’єктів обліку на основі загальної економ. теорії; економічного змісту
господарських фактів, явищ і процесів, їх взаємозв’язок на основі теорії подвійного запису
бухгалтерського обліку; законів, які впливають на побудову і ведення фінансового обліку
(документування господарських фактів, формування системи показників фінансової діяльності
підприємства); методики складання бухгалтерського запису будь-якого явища, факту та процесу,
які пов’язані з фінансово-господарською діяльністю підприємства; організації обліку
підприємницької діяльності та документального оформлення всіх видів операцій з придбання та
продажу активів, обліку коштів, цінних паперів, форм розрахунків тощо.

застосування знань і розумінь:
уміння оформляти первинні документи та реєстри аналітичного і синтетичного обліку з операцій
фінансово-господарської діяльності підприємства
уміння забезпечити повний і своєчасний облік руху грошових коштів і матеріальних цінностей з
метою збереження власності підприємства
уміння організувати облік витрат підприємницької діяльності
уміння забезпечити достовірний облік процесу інвестування

уміння узагальнювати облікову інформацію у фінансовій звітності та своєчасно надавати її
зовнішнім і внутрішнім користувачам.
4 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
− при участі у формування зовнішньої політики держави у сфері фінансового обліку;
− при розробці концепції, стратегії розвитку фінансового обліку ;
− при ініціюванні і розробці програм співробітництва з міжнародними організаціями та
асоціаціями;
2) на рівні підприємства:
− при веденні фінансового обліку підприємства;
− при складанні фінансової звітності підприємства;
− при плануванні діяльності підприємства.
5 Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Облік необоротних активів
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Тема 2. Облік основних засобів
Тема 3. Облік нематеріальних активів
Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій
Змістовий модуль 2. Облік оборотних активів
Тема 5. Облік сировини і матеріалів
Тема 6. Облік виробничих запасів
Тема 7. Облік палива та готової продукції
Тема 8. Облік грошових коштів
Тема 9. Облік дебіторської заборгованості
Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій
Змістовий модуль 3. Облік витрат виробництва
Тема 11. Облік витрат виробництва
Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів
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