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Становлення ринкової економіки в Україні, поява нових господарських структур 

різних форм власності, розвиток міжнародних економічних зв’язків зумовлюють 

необхідність удосконалення обліку як складової частини економічної інформації, 

необхідної для управління на всіх рівнях. 

Управління будь-яким підприємством вимагає систематичної інформації про 

здійснювані господарські процеси, їхній характер і обсяг, про наявність матеріальних, 

трудових і фінансових ресурсів, їх використання, про фінансові результати діяльності. 

Основним джерелом такої інформації є дані поточного фінансового обліку, які 

систематизуються у звітність.  

У зв’язку з цим формування знань і вмінь ведення фінансового обліку і складання 

фінансової звітності набуває особливої актуальності в підготовці фахівців з 

бухгалтерського обліку. 

Дисципліна «Фінансовий облік» є однією з профільних дисциплін у системі 

підготовки бакалаврів напряму 6.030509 «Облік і аудит». Вивчення дисципліни 

«Фінансовий облік» спрямоване на підвищення професійного та загальноосвітнього 

рівня студентів. Вона дає базові поняття інформаційної системи про фінансово-

господарську діяльність підприємства, основні принципи реєстрації фактів господар-

ської діяльності, їх фіксації у первинних документах, оцінки, узагальнення на 

рахунках бухгалтерського обліку та в облікових регістрах, складання фінансової 

звітності та інші важливі елементи методології та організації бухгалтерського обліку. 

Завданням дисципліни є посилення загальної економічної підготовки фахівців 

економічного напряму, вивчення методів і організації ведення на підприємствах 

фінансового обліку капіталу і зобов’язань, доходів і витрат, оволодіння теоретичними 

основами і методикою та технікою складання фінансової звітності. 

Однією з найважливіших складових організації навчального процесу з дисципліни 

«Фінансовий облік» є проведення практичних занять, які покликані поєднувати 

теоретичну підготовку студентів з практикою, стимулювати студентів до науково-

дослідної роботи у сфері бухгалтерського обліку, систематично контролювати роботу 

студентів та перевіряти їхні знання з окремих тем навчальної програми дисципліни. 

Навчальний посібник призначено для придбання студентами практичних навичок 

щодо відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку господарських операцій, 

пов’язаних з формуванням та змінами власного капіталу підприємства, доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності підприємства, з довгостроковими та поточними 

зобов’язаннями, а також технікою складання форм фінансової звітності; набуття навичок 

самостійної роботи із законодавчими і інструктивними матеріалами; розвитку творчої 

активності студентів. 

За кожною темою дисципліни зазначено мету проведення практичного заняття; 

наведено ключові слова і основні поняття, які дозволяють студентам самостійно підготу-

ватися до конкретного заняття; практичні ситуації, що дають можливість набути певного 

обсягу вмінь та навичок у засвоєнні тем курсу; тестові завдання і контрольні запитання 

для перевірки знань і закріплення теоретичного матеріалу.  

Задля поглиблення студентами знань щодо ведення фінансового обліку, а також 

складання звітності в посібнику наведено наскрізне завдання. 

Виконання практичних завдань потребує від студентів безпосереднього вивчення 

законодавчо-нормативної бази, тому в навчальному посібнику наведено основні 
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законодавчо-нормативні та інструктивно-методичні матеріали, що регламентують 

ведення фінансового обліку та складання фінансової звітності підприємств в Україні. 

Навчальний посібник призначено для студентів напряму підготовки 6.030509 

«Облік і аудит», може бути корисним студентам усіх економічних спеціальностей, 

викладачам, а також підприємцям, бухгалтерам-практикам, економістам підприємств. 

 

  


