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ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
«Фінансовий облік» є вибірковою компонентою ОПП. 

Загальний обсяг дисципліни 150 годин: лекції – 30 годин, практичні – 

28 годин, самостійна робота – 92 години. 

Формат проведення: лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий 

контроль – залік. 

ПРЕРЕКВІЗИТИ І ПОСТРЕКВІЗИТИ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

При вивченні даної дисципліни використовуються знання, отримані з 

таких дисциплін (пререквізитів): «Бухгалтерський облік», «Статистика», 

«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Інформаційні технології». 

Основні положення навчальної дисципліни застосовуються при вивченні 

таких дисциплін (постреквізитів): «Фінанси», «Страхування», «Фінансовий 

ринок», «Менеджмент». 

ХАРАКТЕРИСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Призначення навчальної дисципліни 

Дисципліна спрямована на забезпечення фундаментальної і практичної 

професійної підготовки щодо виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень та 

на формування знань, умінь, навичок та компетенцій, необхідних для фахівця з 

обліку та оподаткування. 
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Мета вивчення навчальної дисципліни 

Дисципліна спрямована на формування у майбутніх фахівців сучасної 

системи знань з методики обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, 

доходів, витрат і фінансових результатів та оволодіння студентами загальними і 

спеціальними професійними компетентностями. 

 

Завдання вивчення дисципліни 

Задачі вивчення дисципліни – вивчення  методів і організації ведення на 

підприємствах фінансового обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, 

доходів, витрат та фінансових результатів з використанням прогресивних форм 

і національних стандартів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач повинен 

сформувати наступні програмні компетентності: 

Інтегральна компетентність (ІК): 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в процесі професійної 

діяльності, що передбачає застосування теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю умов. 

Загальні компетентності (ЗК):  

ЗК01. Здатність вчитися та бути готовим до засвоєння та застосування 

набутих знань. 

ЗК02. Здатність до аналізу та синтезу як інструментарію виявлення 

проблем та прийняття рішень для їх розв’язання на основі логічних аргументів 

та перевірених фактів. 

ЗК03. Здатність працювати самостійно та в команді з урахуванням вимог 

професійної дисципліни, планування та управління часом. 

ЗК06. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК09. Навички використання сучасних інформаційних та комунікаційних 

технологій. 

ЗК11. Здатність презентувати результати проведених досліджень. 

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. 

СК02. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для  

ефективного управління діяльністю підприємства. 

СК04. Здатність до відображення відомостей 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. 

СК05. Здатність застосування знань права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 
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СК11. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з 

методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і 

ефективного використання ресурсів. 

СК12. Здатність здійснювати контроль дотримання нормативних актів з 

методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, збереження і 

ефективного використання ресурсів. 

Програмні результати (ПР): 

ПР01. Демонструвати базові знання та розуміння економічних категорій, 

законів, причинно-наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між 

процесами та явищами на різних рівнях економічних систем.  

ПР02. Знати 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, установ, організацій.  

ПР03. Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 

обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств, 

установ та організацій різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності.  

ПР08. Обґрунтовувати ефективність прийняття рішення з використанням 

обліково-аналітичної інформації та розуміти організаційно-економічний 

механізм управління підприємством.   

ПР17. Аналізувати розвиток системи і моделей бухгалтерського обліку на 

національному та міжнаціональному рівнях з урахуванням професійного 

світогляду. 

Вивчення даної дисципліни формує у здобувачів освіти соціальні навички 

(softskills): комунікативність (реалізується через: метод роботи в парах та 

групах, метод самопрезентації), робота в команді (реалізується через: метод 

проєктів), лідерські навички (реалізується через: робота в групах, метод 

проєктів, метод самопрезентації). 
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План вивчення навчальної дисципліни 
№ 

з/п  

Назва теми Форми організації навчання 

та кількість годин  

Самостійна робота, 

кількість годин  

лекційні 

заняття  

практичні 

заняття  

Атестація 1 

1 Основи побудови 

фінансового обліку  

2 2 6 

2 Облік грошових коштів  2 2 8 

3 Облік розрахунків з 

дебіторами  

2 2 8 

4 Облік фінансових інвестицій 2 2 8 

5 Облік необоротних активів 4 4 8 

6 Облік виробничих запасів та 

готової продукції 

2 2 8 

 Разом  14 14 46 

Атестація 2 

1 Облік розрахунків за 

зобов’язаннями  

4 4 8 

3 Облік праці та її оплати  2 2 8 

4 Облік витрат виробництва та 

витрат майбутніх періодів 

2 2 6 

5 Облік доходів і витрат 4 2 8 

6 Облік фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 

2 2 8 

7 Облік власного капіталу  2 2 8 

Разом 16 14 46 

Всього  30 28 92 

 

Самостійна робота здобувача вищої освіти 

Самостійна робота здобувача є одним із способів активного, 

цілеспрямованого набуття нових для нього знань та умінь. Вона є основою його 

підготовки як фахівця, забезпечує набуття ним прийомів пізнавальної 

діяльності, інтерес до творчої роботи, здатність вирішувати наукові та 

практичні завдання. 

Виконання здобувачем самостійної роботи передбачає, за необхідності, 

отримання консультацій або допомоги відповідного фахівця. Навчальний 

матеріал навчальної дисципліни, передбачений робочою програмою навчальної 

дисципліни для засвоєння здобувачем у процесі самостійної роботи, виноситься 

на поточний і підсумковий контроль поряд з навчальним матеріалом, який 

опрацьовувався під час аудиторних занять. Організація самостійної роботи 

здобувачів передбачає: планування обсягу, змісту, завдань, форм і методів 

контролю самостійної роботи, розробку навчально-методичного забезпечення; 
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виконання здобувачем запланованої самостійної роботи; контроль та 

оцінювання результатів, їх систематизацію, оцінювання ефективності 

виконання здобувачем самостійної роботи. 

Самостійна робота студента організовується шляхом видачі 

індивідуального переліку питань і завдань, які не виносяться на аудиторне 

опрацювання. Індивідуальне завдання повинно носити творчий, дослідницький 

характер. Тип індивідуального завдання – презентації за заданою проблемною 

тематикою, ситуативні завдання, дослідницькі проєкти, підготовка до участі в 

конференціях, конкурсах студентських наукових робіт за спеціальністю, 

підготовка наукових публікацій.  

Під час роботи над індивідуальними завданнями не допустимо 

порушення академічної доброчесності. Презентації, виступи, наукові розробки 

мають бути авторськими та оригінальними.  
Індивідуальні завдання здобувач виконує самостійно під керівництвом 

викладача згідно з індивідуальним навчальним планом. 

У випадку реалізації індивідуальної освітньої траєкторії здобувача 

заняття можуть проводитись за індивідуальним графіком. 

Індивідуальне завдання складається з двох частин: 

1 – передбачає виконання ессе-завдання; 

2 – виконання практичного завдання. 

Ессе-завдання  повинно  мати  практичне  спрямування  та носити творчий, 

дослідницький. Тип завдання: презентація, доповідь, тези, стаття – наукове 

дослідження. Виконується ессе-завдання з додержанням всіх технічних вимог 

до письмових робіт. Текст має бути надрукований на принтері через 1,5 

міжрядкових інтервали на одному боці аркуша білого паперу формату  А4. 

Шрифт Times New Roman, 14 пт. Текст розміщується на сторінці, яка 

обмежується полями: ліве – 25 мм, нижнє, верхнє – 20 мм, праве – 15  мм. За 

обсягом ессе-завдання має складати 10-15 слайдів або кількість сторінок, 

передбачених для написання тез чи статей. Список використаних джерел (не 

менше 10), посилання на джерело інформації – обов’язкове. 

Практичне завдання полягає в тому, що студенту необхідно сформувати 

три практичних задачі за темою ессе-завдання і обґрунтувати правильне 

рішення.  

Це забезпечить закріплення набутих знань та сприятиме підвищенню 

професійних компетенцій. 

Оцінюється індивідуальне завдання у 10 балів, при умові належного його 

виконання (у першій атестації 5 балів та у другій атестації 5 балів). 
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Основні види самостійної роботи здобувача  
№  Вид самостійної роботи Години Терміни 

виконання 

Форма та метод 

контролю 

1 Підготовка до лекційних та 

практичних занять 

20 щотижнево Усне та письмове 

опитування 

2 Підготовка самостійних питань з 

тематики дисципліни 

20 щотижнево Усне та письмове 

опитування 

3 Індивідуальні творчі наукові 

завдання (презентації за заданою 

проблемною тематикою, 

дослідницькі проєкти, підготовка до 

участі в конференціях, конкурсах 

студентських наукових робіт за 

спеціальністю, підготовка наукових 

публікацій) 

42 4 рази на 

семестр 

Спостереження за 

виконанням, 

обговорення, 

виступ з 

презентацією, 

усний захист 

4 Підготовка до контрольних робіт та 

тестування 

10 2 рази на 

семестр 

Тестування у 

системі СОКРАТ 

Разом 92   
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14#Text 
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3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 
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8. Гудзенко Н.М. Особливості інформаційного забезпечення організації 

збутової діяльності в умовах виробництва органічної продукції. Sciences of 
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9. Іщенко Я.П. Облікове забезпечення управління витратами у 

сільському господарстві: Монографія. Вінниця: Вид-во ПП «ТД «Едельвейс і 

К», 2011. 276 с. 

10. Іщенко Я.П. Облік витрат та виходу органічної сільськогосподарської 

продукції рослинництва. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз 
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в умовах глобалізації. 2019.  №3-4. С.26-36. 
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Контроль і оцінка результатів навчання 

У кінці семестру, здобувач вищої освіти може набрати до 60% 

підсумкової оцінки за виконання всіх видів робіт, що виконуються протягом 

семестру, до 10% за показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної 

роботи та студентської активності і до 30% підсумкової оцінки – за 

результатами підсумкового контролю. 

 

Критерії оцінювання результатів навчання 
 Вид навчальної діяльності  Бали 

Атестація 1 

1 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

2 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

3 Виконання контрольної роботи / тестування 5 

4 Атестація  10 

5 Індивідуальні завдання  5 

 Всього за атестацію 1 30 

Атестація 2 

6 Участь у дискусіях на лекційних заняттях 5 

7 Участь у роботі на практичних заняттях 5 

8 Виконання контрольної роботи / тестування 5 

9 Атестація  10 

10 Індивідуальні завдання  5 

 Всього за атестацію 2  30 

 Показники наукової, інноваційної, навчальної, виховної роботи та 

студентської активності 
10 

 Підсумкове тестування 30 

 Разом 100 

 

Шкала оцінки знань здобувача   
Оцінка за національною 

4-бальною 

Рейтинг студента, бали За шкалою ЕCТS 

відмінно   90 – 100 А 

добре  
82-89 В 

75-81 С 

задовільно  
66-74 D 

60-65 Е  

незадовільно 35-59 FX 

0-34 F 

 

Якщо здобувач упродовж семестру за підсумками контрольних заходів 

набрав (отримав) менше половини максимальної оцінки з навчальної 

дисципліни (менше 35 балів), то він не допускається до заліку / екзамену. Крім 

того, обов’язковим при мінімальній кількості балів за підсумками контрольних 

заходів є виконання індивідуальної творчої роботи (презентації).  

Програма навчальної дисципліни передбачає врахування результатів 

неформальної та інформальної освіти при наявності підтверджуючих 

документів як окремі кредити вивчення навчальних дисциплін. 
 



11 

 

Критерії поточного оцінювання знань здобувачів вищої освіти 
Оцінка, % від 

максимального балу 

Критерії оцінювання 

Відмінно – 90-100% 

В повному обсязі володіє навчальним матеріалом, вільно 

самостійно та аргументовано його викладає під час усних 

виступів та письмових відповідей, глибоко та всебічно розкриває 

зміст теоретичних питань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову та додаткову літературу. 

Правильно вирішив усі тестові завдання. 

Добре – 75-89% 

Достатньо повно володіє навчальним матеріалом, обґрунтовано 

його викладає під час усних виступів та письмових відповідей, в 

основному розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, використовуючи при цьому обов’язкову літературу. Але 

при викладанні деяких питань не вистачає достатньої глибини та 

аргументації,  допускаються  при  цьому  окремі  несуттєві 

неточності та незначні помилки. Правильно вирішив більшість 

тестових завдань. 

Задовільно – 60-74% 

В цілому володіє навчальним матеріалом викладає його 

основний зміст під час усних виступів та письмових відповідей, 

але без глибокого всебічного аналізу, обґрунтування та 

аргументації, без використання необхідної літератури 

допускаючи при цьому окремі суттєві неточності та помилки. 

Правильно вирішив половину тестових завдань. 

Достатньо – 35-59% 

Не в повному обсязі володіє навчальним матеріалом. 

Фрагментарно, поверхово (без аргументації та обґрунтування) 

викладає його під час усних виступів та письмових відповідей, 

недостатньо розкриває зміст теоретичних питань та практичних 

завдань, допускаючи при цьому суттєві неточності, правильно 

вирішив меншість тестових завдань. 

Незадовідьно – 16-

34% 

Частково володіє навчальним матеріалом не в змозі викласти 

зміст більшості питань теми під час усних виступів та письмових 

відповідей, допускаючи при цьому суттєві помилки. Правильно 

вирішив окремі тестові завдання. 

Повторне складання – 

0-15% 

Не володіє навчальним матеріалом та не в змозі його викласти, 

не розуміє змісту теоретичних питань та практичних завдань. Не 

вирішив жодного тестового завдання. 
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