
1. Назва модуля: Фінансовий облік 
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.16_6
3. Тип модуля: обов’язковий 
4. Семестр: 6
5. Обсяг модуля: загальна кількість годин – 180 (кредитів ЄКТС - 6); аудиторні

години – 80 (лекції - 40 год., практичні - 40 год.)
6. Лектор:  Бержанір  Інна  Анатоліївна  –  кандидат  економічних  наук,  ст.

викладач
7. Результати навчання: 

У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: документальне оформлення операцій з готівкою; порядок відкриття

рахунків у банках як в національній так і в іноземній валюті; відображення операцій
з грошовими коштами в системі рахунків бухгалтерського обліку; порядок ведення
регістрів  бухгалтерського  обліку  з  операціями,  пов’язаними  з  рухом  грошових
коштів;  правове  регулювання  дебіторської  заборгованості;  порядок  визначення,
визнання  та  оцінки  фінансових  інвестицій;  методику  обліку  поточних  та
довгострокових фінансових інвестицій;  документальне оформлення  операцій  по
наявності  та  руху  основних  засобів,  інших  необоротних  матеріальних  активів,
нематеріальних  активів;  ведення  аналітичного  обліку  необоротних  активів;
використання  рахунків  і  бухгалтерські  проведення  по  обліку  основних  засобів,
інших  необоротних  матеріальних  активів  та  нематеріальних  активів;
документальне оформлення операцій  по  наявності  та  руху  виробничих запасів;
організацію  документального  оформлення  всіх  видів  операцій  з  обліку  та  руху
зобов’язань на підприємствах; порядок визнання, оцінювання та відображення в
обліку зобов’язань підприємств; методику складання бухгалтерських записів,  що
пов’язані з фінансово-господарською діяльністю підприємств

вміти:  документально оформляти операції  з  готівкою, по наявності  і  руху
основних  засобів,  інших  необоротних  матеріальних  активів,  нематеріальних
активів, по наявності і руху виробничих запасів, готової продукції, розрахункових
операцій; складати бухгалтерські проведення та проводити записи господарських
операцій в облікові регістри з обліку необоротних та оборотних активів; оцінювати
активи  підприємства  та  визначати  витрати;  вирішувати  конкретні  ситуаційні
завдання з питань оцінювання облікової реєстрації та узагальнення інформації про
зобов’язання підприємства з метою наступного її подання у фінансовій звітності.  

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття
9. Необхідні попередні та супутні модулі:

 пререквізити: бухгалтерський облік, аудит
кореквізити: облікова політика підприємства, облік у банках
10. Зміст модуля:  Основи побудови фінансового обліку; Облік основних

засобів; Облік нематеріальних активів; Облік виробничих запасів; Облік сировини і
матеріалів;  Облік  палива  і  готової  продукції;  Облік  витрат  виробництва;  Облік
витрат  майбутніх  періодів;  Облік  дебіторської  заборгованості;  Облік  грошових
коштів;  Облік  поточних інвестицій;  Облік  зобов’язань;  Облік  праці   та  її  оплати;
Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів; Облік власного
капіталу; Формування та облік доходів за видати діяльності; Фінансова звітність.

11. Рекомендована література:
1.  Верига  Ю.А.  Фінансовий  облік  [Текст]:  навч.  посібник:  рек.

МОНмолодьспорту  України  для  студ.  ВНЗ  /  МОНмолодьспорту  України,
Полтавський ун-т економіки і торгівлі. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 436
с.

2.  Артюх  О.  В.  Теоретичні  основи  бухгалтерського  обліку  [Текст]  /  К.  В.
Король,  А.  О.  Москалюк,  Т.  С.  Шаровська:  [навч.  посібник]  /  за  ред.  В.  Ф.



Максімової; МОНмолодьспорту України, Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса:
ОНЕУ, 2012. – 130 с.

3. Бухгалтерський облік-1: підручник  / За ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – 4-те
вид., перероб. і доп. – Житомир: Вид-во ЖІТІ, 2010. – 645 с.

12.  Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
13.  Методи і критерії оцінювання:
 Поточний  контроль (70%)  - усне  опитування,  тестування,  розв’язування

задач, індивідуальне навчально-дослідне завдання
 Підсумковий контроль (30%) – екзамен (теоретичні питання)
14.  Мова навчання: українська


