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Силабус навчальної дисципліни 

«Фінансовий та податковий облік» 
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Освітньо-професійна програма: 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

Освітньо-професійний 

ступінь 
Фаховий молодший бакалавр 

Статус 

дисципліни 
Вибіркова навчальна дисципліна 

Форма 

навчання 
Очна (денна) 

Обсяг дисципліни, 

кредити ЄКТС/ 

загальна кількість годин 

3 кредити / 90 годин 

Мова викладання Українська 

Анотація 

дисципліни 

Дисципліна «Фінансовий та податковий облік» формує теоретичні 

основи і методичні прийоми та процедури ведення фінансового та 

податкового обліку в Україні, відповідно до Національних положень 

бухгалтерського обліку та Податкового Кодексу України. 

Що буде вивчатися 

(предмет навчання) 

Суть та особливості документального оформлення господарських 

операцій з руху активів і пасивів підприємства, методика їх 

відображення в системі рахунків бухгалтерського обліку. Оподаткування 

господарської діяльності. Відображення облікової інформації у 

фінансовій та податковій звітності. 

Чому це 

цікаво/потрібно 

вивчати (мета) 

Ознайомлення із системою фінансового обліку, оподаткування і 

звітності суб’єктів господарювання: основними поняттями, принципами 

та методами ведення  обліку, нарахування та сплати податків і зборів, 

характерними прикладами їх застосування в практичній діяльності та 

відображення інформації у звітності. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Знати економічні категорії та закони для розуміння зв’язків, що 

існують між процесами та явищами в різних економічних системах. 

Розуміти місце предметної області в загальній базі знань та значення 

облікової і податкової систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів під час розв’язання проблем сфери економічної 

відповідальності підприємств. 

Визначати сутність об’єктів обліку і оподаткування для розуміння їх 

ролі та впливу на результати господарської діяльності. 

Ідентифікувати джерела та розуміти методологію визначення і методи 

отримання облікових даних для узагальнення економічної інформації. 

Використовувати особливості обліку і оподаткування у професійній 

діяльності та господарській практиці. 

Характеризувати господарські операції та процеси, вміти 

документальноїх оформлюватидля відображення в обліку підприємств. 

Формувати й аналізувати фінансову, податкову і статистичну 
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звітність для визначення показників забезпеченості підприємства 

ресурсним потенціалом та його ефективного використання. 

Дотримуватися вимог податкового законодавства щодо розрахунку і 

сплати податків, зборів, обов’язкових платежів, їх обліку та формування 

податкової звітності суб’єктів господарювання. 

Формувати і надавати облікову-аналітичну інформацію для ухвалення 

управлінських рішень з метою підвищення ефективності бізнесу. 

Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 

технології для розв’язання задач з обробки даних у сфері професійної 

діяльності. 

Аналізувати особливості функціонування підприємств для здійснення 

обліку їх діяльності 

Використовувати нормативно-правові документи і національні 

стандарти для ведення бухгалтерського обліку суб’єктів 

господарювання. 

Вміти працювати самостійно і в команді, нести професійну 

відповідальність за результати роботи, дотримуватися норм та стандартів 

професійної етики для досягнення спільної мети. 

Дотримуватися вимог професійної діяльності, зумовлених 

необхідністю забезпечення економічного розвитку України. 

Як можна 

користуватися 

набутими 

знаннями і уміннями 

(компетентності) 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології. 

Здатність аналізувати економічні події та явища з огляду на сучасні 

теоретичні та методичні основи обліку і оподаткування. 

Здатність використовувати математичний інструментарій для 

розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері 

обліку і оподаткування. 

Здатність відображати інформацію про господарські операції 

суб’єктів господарювання в обліку, їх систематизувати, узагальнювати у 

звітності й інтерпретувати для задоволення інформаційних потреб осіб, 

які ухвалюють управлінські рішення. 

Здатність застосовувати норми права та податкового законодавства 

України у практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

Здатність оцінювати результати господарської діяльності підприємств 

на основі знань сучасних методик аналізу. 

Здатність здійснювати обліково-аналітичні процедури із 

застосуванням спеціалізованих програмних засобів і комп’ютерних 

технологій. 

Здатність перевіряти законність, достовірність, економічну 

доцільність господарських і фінансових операцій з метою збереження 

власності, попередження порушень та зловживань. 

Здатність використовувати методи обліку і оподаткування на 

підприємстві. 

Здатність використовувати знання національних стандартів обліку. 

Здатність організовувати власну професійну діяльність, застосовувати 

знання для розв’язання практичних ситуацій, ухвалювати рішення 

відповідно до законодавства. 

Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків 
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Навчальна 

логістика 

МОДУЛЬ І 

         РОЗДІЛ 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. 

   Тема 5. Облік поточних фінансових інвестицій. 

МОДУЛЬ ІI 

        РОЗДІЛ 2. ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ 

   Тема 6. Облік грошових коштів. 

Тема 7. Облік дебіторської заборгованості. 

Тема 8. Облік виробничих запасів. 

Тема 9. Облік витрат виробництва 

Тема 10. Облік готової продукції 

МОДУЛЬ ІIІ 

     РОЗДІЛ 3. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ І ЗОБОВ’ЯЗАНЬ  

Тема 11. Облік власного капіталу 

Тема 12. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Тема 13. Облік довгострокових зобов’язань 

Тема 14. Облік короткострокових зобов’язань 

Тема 15. Облік праці та її оплати 

Тема 16. Облік відрахувань на соціальне страхування 

МОДУЛЬ ІV 

      РОЗДІЛ 4. ОБЛІК ДОХОДІВ І ВИТРАТ  ТА ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ 

Тема 17. Облік доходів і витрат діяльності підприємства 

Тема 18. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Тема 19. Облік розрахунків з бюджетом 

Тема 20. Фінансова звітність підприємства 

Пререквізити 

Дисципліна «Фінансовий та податковий облік» може вивчатись 

студентами після набуття окремих компетентностей на дисциплінах 

«Економічна теорія», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Основи 

правознавства». 

Постреквізити 

Дисципліна «Фінансовий та податковий облік» є складовою циклу 

професійної та практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з 

фінансів, банківської справи та страхування, вивчається одночасно з 

курсами «Банківські операції», «Інформаційні системи і технології у 

фінансових установах». Знання з даного курсу будуть використовуватися 

при вивченні дисциплін: «Аудит», «Податкова система» та інших 

спеціальних курсів. Набуті знання можуть бути використані при 

написанні курсової роботи, проходженні навчальної та виробничої 

практик, а також для подальшого навчання за обраною спеціальністю. 

Рекомендована 

література 

Основна (базова) 
1. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: Навч.посібник Київ.: Центр 

навчальної літератури, 2019. 520 с. 

2. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: Підр. 7-е вид. допов. і перероб. К.: Алерта, 2016. 928 с. 

Допоміжна 

1. Шара Є., Бідюк О., Соколова-Гонтаренко І. Бухгалтерський 

фінансовий та податковий облік: Навч.посібник Київ.: Центр 

навчальної літератури, 2019. 424 с. 

2. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та 

практика: Навч. пос. К.: Центр учбової літератури, 2018. 608 c.  
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Інформаційні 

ресурси 

 

1. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради України. 

2. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів 

України. 

3. https://mof.gov.ua/uk – офіційний сайт Міністерства фінансів 

України.  

4. https://tax.gov.ua/. - Офіційний сайт Державної податкової служби 

України. 

5. www.lawukraine.com. – офіційний сайт бази українського 

законодавства в Інтернет. 

6. www.vobu.com.ua. – Офіційний сайт газети «Все про бухгалтерський 

облік 

7. www.buhgalteria.com.ua. – Офіційний сайт для бухгалтерів.  

8. www.dtkt.com.ua. – Офіційний сайт журналу «Дебет-кредит». 

 

Формат 

та обсяг курсу 

Вид занять Кількість годин 

Лекції 30 

Практичні 30 

Самостійна робота 30 

Розподіл балів, 

форма контролю 

Форми контролю Максимальна кількість балів 

Модуль 1 10 

Модуль 2 15 

Модуль 3 10 

Модуль 4 15 

ЗАЛІК 50 

Циклова комісія Економічних дисциплін 

Відділення Економічне відділення 

Шкала оцінювання, 

національна 

та ЄКТС 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка 

за національною шкалою 

90-100 А 

Зараховано 

80-89 В 

70-79 С 

60-69 D 

50-59 Е 

35-49 FX 

Не зараховано 

(з можливістю повторного 

складання) 

0-34 F 

Не зараховано 

(з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни) 

https://www.rada.gov.ua/
https://www.kmu.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
https://tax.gov.ua/
http://www.lawukraine.com/
http://www.vobu.com.ua.-/
http://www.buhgalteria.com.ua.-/
http://www.dtkt.com.ua.-/
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Викладач(і) 

 

СІЛЬВА ІВАНІВНА ГНАТ 

Посада: викладач 

Категорія: вища кваліфікаційна категорія 

Педагогічне звання: – 

Науковий ступінь: – 

Вчене звання: – 

Профайл викладача (-ів): 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration  

E-mail: s.gnat@chnu.edu.ua  

 

Покликання на 

дисципліну 

(сторінка курсу 

в Moodle) 

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=374  

 

http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
mailto:s.gnat@chnu.edu.ua
https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=374

