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1. Анотація дисципліни (призначення навчальної дисципліни). 

Структуру та зміст курсу побудовано на основі узагальнення теоретичних засад 

організації та ведення фінансового обліку в Україні на основі Положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку. Опановуючи курс, здобувач вищої освіти має усвідомити сучасну 

методологію, методику та техніку фінансового обліку.  

По завершенні вивчення курсу здобувач вищої освіти має: розуміти, що належній 

організації фінансового обліку на підприємстві належить вирішальна роль в забезпеченні 

правдивою, неупередженою та достовірною інформацією про фінансовий стан та рух 

грошових коштів підприємства зовнішніх і внутрішніх користувачів; чітко виділяти 

елементи облікової політики, що стосуються фінансового обліку; завдяки знанням з 

фінансового обліку відображати господарські операції в системі бухгалтерських рахунків 

та узагальнювати їх у фінансовій звітності; уявляти перспективи розвитку фінансового 

обліку в Україні.  

2.Мета та завдання навчальної дисципліни:  
Мета курсу – формування у майбутніх фахівців сучасної системи знань з теорії та 

практики ведення фінансового обліку активів, капіталу, зобов’язань, витрат, доходів та 

фінансових результатів на підприємствах різних організаційно-правових форм в ринкових 

умовах на основі національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

Завдання курсу – оволодіння принципами фінансового обліку; забезпечення засвоєння 

методичних підходів щодо раціональної організації і ведення обліку активів, капіталу, 

зобов’язань, витрат, доходів та фінансових результатів на підприємствах різних 

організаційно-правових форм в ринкових умовах на підставі використання прогресивних 

форм та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку; набуття практичних 

навичок по використанню облікової інформації в управлінні діяльністю суб’єктів 

господарювання.  

Вивчення даного курсу дає можливість здобувачу вищої освіти:  

знати: 

1. Призначення та завдання фінансового обліку.  

2. Основні положення НП(С)БО, які регулюють облік активів, капіталу, зобов’язань, витрат, 

доходів та фінансових результатів.  

3. Види оцінок активів.  

4. Класифікацію запасів, основних засобів, витрат та інших активів.  

5. Методи нарахування амортизації основних засобів, інших необоротних матеріальних 

активів, нематеріальних активів.  

6. Типову кореспонденцію рахунків з обліку активів, капіталу, зобов’язань, витрат, доходів 

та фінансових результатів підприємства.  

7. Будову облікових регістрів з обліку активів, капіталу, зобов’язань, витрат, доходів та 

фінансових результатів.  

8. Види оцінок зобов’язань.  

9. Класифікацію зобов’язань.  

10. Класифікацію виплат персоналу підприємства.  

11. Склад власного капіталу.  

12. Порядок формування статутного капіталу на підприємствах різних організаційно-

правових форм.  

13. Принципи складання фінансової звітності.  

14. Склад і призначення форм фінансової звітності.  

 

 



вміти:  

1. Формувати основні положення облікової політики щодо обліку активів, капіталу, 

зобов’язань, витрат, доходів та фінансових результатів.  

2. Складати первинні документи.  

3. Складати бухгалтерські проведення.  

4. Узагальнювати інформацію з первинних документів в регістрах синтетичного та 

аналітичного обліку.  

5. Здійснювати оцінку активів та пасивів підприємства.  

6. Складати форми фінансової звітності.  

7. Використовувати інформацію з облікових регістрів для проведення аналізу діяльності 

підприємства.  

8. Формувати облікову політику за національними Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку. 

3. Пререквізити: «Економічна інформатика», «Правознавство», «Фінанси, гроші і кредит», 

«Економіка підприємства», «Бухгалтерський облік» 

4. Компетентності та результати навчання: 
Компетентності: 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
 ЗК04. Здатність працювати автономно. ЗК08.Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності.  

ЗК13. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  
СК02. Використовувати математичний інструментарій для дослідження соціально-економічних 

процесів, розв’язання прикладних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

СК03. Здатність до відображення інформації 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.  

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів 
господарювання.  

СК10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних обов’язків. 

Результати навчання: 
ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 

систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліковоаналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати 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 та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських 
рішень.  

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 

господарської діяльності підприємств. 

 

5. Навчально-тематичний план 

 
Тематичний план з курсу «Фінансовий облік » 

№ теми Тема заняття 

Об’єм  навчання 

Всього  Лекц. Пр. Сам. 

М О Д У Л Ь 1 

1. Основи побудови фінансового обліку 12 - 2 10 



2. Облік грошових коштів 12 - 2 10 

3. Облік дебіторської заборгованості  10 - - 10 

4. Облік основних засобів  12 - 2 10 

5. Облік нематеріальних активів 10 - - 10 

6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 12 - 2 10 

7. Облік виробничих запасів 12 - 2 10 

8. Облік витрат виробництва 10 - - 10 

9. Облік готової продукції 12 - 2 10 

10. Облік поточних фінансових інвестицій 10 - - 10 

 Всього по модулю І 112 - 12 100 

М О Д У Л Ь ІІ 

11. Облік власного капіталу  12 - 2 10 

12. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 12 - - 12 

13.  Облік довгострокових зобов’язань 12 - 2 10 

14. Облік короткострокових зобов’язань 12 - - 12 

15.  Облік праці та її оплати 12 - 2 10 

16. Облік відрахувань на соціальне страхування 12 - - 12 

17.  Облік доходів і витрат діяльності підприємства 12 - 2 10 

18  Облік фінансових результатів діяльності підприємства 12 - 2 10 

19.  Облік розрахунків з бюджетом 10 - - 10 

20. Фінансова звітність підприємств 22 - 2 20 

 Всього по модулю ІІ 128 - 12 116 

 Разом  240 - 24 216 

 

6. Тематика та плани занять з навчальної дисципліни 

№ 

п/п 
Назва теми 

Обсяг навчання, год. 
Форма контролю1 

Лекції 
Практич. 

заняття 

Самост. 

роботи 

1 2 3 4 5 6 

МОДУЛЬ 1 

1. Тема 1. Основи побудови фінансового 

обліку 

- 2 10  

 Бухгалтерський облік: сутність і призначення, 

види та принципи. 

Нормативне регулювання обліку та 

фінансової звітності 

Облікова політика підприємства як 

інструмент організації бух. Обліку 

   

Усне опитування, 

тести, реферати 

2. Тема 2. Облік грошових коштів - 2 10  

                                                             
1  

 



 Зміст грошових коштів та їх еквівалентів 

Організація роботи в касі  

Документальне оформлення обліку касових 

операцій 

Характеристика рахунків з обліку готівки та 

інших грошових коштів 

Інвентаризація каси 

Загальна характеристика розрахункових 

операцій 

Документування операцій на рахунках в 

банку 

Синтетичний облік операцій на рахунках в 

банку  

   

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести. 

3. Тема 3. Облік дебіторської заборгованості - - 10  

 Види та оцінка дебіторської заборгованості 

Облік довгострокової дебіторської 

заборгованості 

Облік поточної дебіторської заборгованості 

Облік дебіторської заборгованості за 

розрахунками 

 Облік сумнівної та безнадійної дебіторської 

заборгованості 

   

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести 

4. Тема 4. Облік основних засобів 
- 2 10 

 

 Економічний зміст, нормативно-

інструктивне забезпечення обліку 

необоротних активів 

Основні засоби, критерії їх визнання, 

класифікація та оцінка 

Облік руху основних засобів 

Облік амортизації основних засобів 

Інвентаризація основних засобів  

   

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести, реферати 

5. Тема 5. Облік нематеріальних активів 
- - 10 

 

 Зміст і види нематеріальних активів 

Оцінка та переоцінка нематеріальних активів 

Облік надходження та вибуття 

нематеріальних активів 

Облік амортизації нематеріальних активів 

Відображення нематеріальних активів в 

облікових регістрах та примітках до 

фінансової звітності 

 

 

 

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести,  

6. Тема 6. Облік довгострокових фінансових 

інвестицій 

- 2 10  



 Поняття та класифікація інвестицій 

Способи придбання фінансових інвестицій 

Облік довгострокових інвестицій в 

капітальні цінні папери (акції). 

Облік довгострокових інвестицій у боргові 

цінні папери (облігації) 

Первинний облік фінансових інвестицій 

Аналітичний та синтетичний облік 

довгострокових фінансових інвестицій. 

   

Усне опитування, 

тести, реферати, 

рішення задач 

7. Тема 7. Облік  виробничих запасів - 2 10  

 Нормативні джерела з обліку запасів 

Організація обліку виробничих запасів, їх 

класифікація та відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Визнання та оцінка запасів згідно з П(С)БО 9 

"Запаси" 

Інвентаризація виробничих запасів. Облік 

результатів інвентаризації 

Облік малоцінних та швидкозношуваних 

предметів 

Облік товарів 

   

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести.реферати 

8. Тема 8. Облік витрат виробництва  - - 10  

 Склад витрат виробництва. 

Мета та етапи обліку витрат виробництва. 

Характеристика основних методів 

калькулювання. 

Аналітичний облік витрат виробництва. 

Інвентаризація незавершеного виробництва. 

Відображення операцій з обліку витрат 

виробництва на рахунках бухгалтерського 

обліку. 

Облік браку у виробництві. 

Облік напівфабрикатів. 

   

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести.реферати 

9 Тема 9. Облік готової продукції - 2 10  

 Поняття та класифікація готової продукції. 

Документування господарських операцій з 

руху готової продукції 

Інвентаризація готової продукції 

Відображення операцій з обліку руху готової 

продукції на рахунках бухгалтерського 

обліку 

   

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести.реферати 

10 Тема 10. Облік поточних  фінансових 

інвестицій 

- - 10  



 Види поточних фінансових інвестицій. 

Аналітичний і синтетичний облік поточних 

фінансових інвестицій. 

Поняття векселів та облік короткострокових 

векселів одержаних 

Оцінка поточних  фінансових інвестицій. 

Порівняльна характеристика ПБО та МСФЗ, 

які регламентують облік фінансових 

інвестицій 

   

Усне опитування, 

рішення задач, 

тести 

 Разом  - 12 100  

 МОДУЛЬ 2 

11. Тема 11. Облік власного капіталу - 2 10  

 Поняття та класифікація власного капіталу 

Нормативно-законодавче забезпечення 

обліку власного капіталу 

Документальне забезпечення господарських 

операцій з обліку власного капіталу 

Аналітичний і синтетичний облік власного 

капіталу 

   

Усне опитування, 

тести, реферати, 

задачі 

12. Тема 12. Облік забезпечення майбутніх 

витрат і платежів 

- - 12  

 Економічна сутність забезпечення майбутніх 

витрат і платежів  

Нормативне регулювання обліку 

забезпечення майбутніх витрат і платежів 

Первинний, синтетичний та аналітичний 

облік забезпечення майбутніх витрат і 

платежів 

   

Усне опитування, 

тести, реферати,  

13. Тема 13. Облік довгострокових 

зобов’язань  

- 2 10  

 Облік довгострокових зобов’язань за 

кредитами банків 

Облік зобов’язань за емітованими 

довгостроковими облігаціями 

Облік поточної заборгованості за 

довгостроковими зобов’язаннями 

   

Усне опитування,  

реферати, задачі 

14. Тема14. Облік короткострокових 

зобов’язань 

- - 12  

 Зміст і оцінка зобов’язань 

Класифікація зобов’язань відповідно до 

П(с)БО 11 «Зобов’язання» 

Облік короткострокових зобов’язань за 

розрахунками з банками та суть державного 

кредиту 

Облік розрахунків з постачальниками та 

підрядниками 

    

 

 

Усне опитування, 

тести, реферати, 

задачі 

15. Тема 15. Облік праці та її оплати - 2 10  



 Фонд оплати праці 

Заробітна плата, її облік. Мінімальна 

заробітна плата та прожитковий мінімум 

Форми і системи оплати праці 

Облік використання робочого часу.  

Облік виробітку.  

Тарифна система оплати праці 

Нарахування заробітної плати працівникам 

підприємства 

Види, тривалість, оплата відпусток 

   

Усне опитування, 

тести, реферати, 

задачі 

16. Тема 16. Облік відрахувань на соціальне 

страхування  

- - 12  

 Економічна сутність загальнообов'язкового 

державного соціального страхування 

Нормативне регулювання обліку розрахунків 

за соціальним страхуванням 

Первинний, синтетичний та аналітичний 

облік розрахунків з органами соціального 

страхування 

   Усне опитування, 

тести, реферати, 

задачі 

17.  Тема 17. Облік доходів і витрат діяльності 

підприємства 

- 2 10  

 Визнання і класифікація доходу 

підприємства 

Облік доходів підприємства від реалізації 

продукції та інших видів діяльності 

Облік доходів від участі в капіталі та інших 

фінансових доходів 

Групування і склад витрат 

Витрати діяльності підприємства 

Групування і облік витрат виробництва за 

елементами. 

   

Усне опитування, 

тести, задачі 

18.  Тема 18. Облік фінансових результатів 

діяльності підприємства 

- 2 10  

 Облік фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Схема формування і відображення доходів і 

фінансових результатів на рахунках 

бухгалтерського обліку 

Облік нерозподілених прибутків (непокритих 

збитків) 

Комп’ютеризація обліку витрат і доходів і 

зв’язок рахунків Класу 7 «Доходи і 

результати діяльності» зі Звітом про 

фінансові результати 

   Усне опитування, 

тести, реферати, 

задачі 

19. Тема 19. Облік розрахунків з бюджетом  - - 10  

 Облік розрахунків з бюджетом за податками 

і платежами 

Облік розрахунків з учасниками 

Відрахування з доходів фізичних осіб 

Облік розрахунків за іншими операціями 

   Усне опитування, 

тести, задачі 



20. Тема 20. Фінансова звітність підприємств - 2 20  

 Поняття та якісні характеристики звітності 

Класифікація звітності та її користувачі 

Форми фінансової звітності 

   Усне опитування, 

тести, реферати, 

задачі 

 Разом      

 Разом по курсу Фінансовий облік     

 

7. Перелік питань до іспиту 

1. Бухгалтерський облік: сутність і призначення, види та принципи. 
2. Нормативне регулювання обліку та фінансової звітності 

3. Облікова політика підприємства як інструмент організації бух. обліку 

4. Зміст грошових коштів та їх еквівалентів 

5. Організація роботи в касі  

6. Документальне оформлення обліку касових операцій 

7. Характеристика рахунків з обліку готівки та інших грошових коштів 

8. Інвентаризація каси 

9. Загальна характеристика розрахункових операцій 

10. Документування операцій на рахунках в банку 

11. Синтетичний облік операцій на рахунках в банку  

12. Види та оцінка дебіторської заборгованості 
13. Облік довгострокової дебіторської заборгованості 

14. Облік поточної дебіторської заборгованості 

15. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками 

16. Облік сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості 

17. Економічний зміст, нормативно-інструктивне забезпечення обліку необоротних активів 

18. Основні засоби, критерії їх визнання, класифікація та оцінка 

19. Облік руху основних засобів 

20. Облік амортизації основних засобів 

21. Інвентаризація основних засобів  

22. Зміст і види нематеріальних активів 

23. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів 

24. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів 
25. Облік амортизації нематеріальних активів 

26. Відображення нематеріальних активів в облікових регістрах та примітках до фінансової звітності 

27. Нормативні джерела з обліку запасів 

28. Організація обліку виробничих запасів, їх класифікація та відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку 

29. Визнання та оцінка запасів згідно з П(С)БО 9 "Запаси" 

30. Інвентаризація виробничих запасів. Облік результатів інвентаризації 

31. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів 

32. Облік товарів 

33. Поняття та класифікація інвестицій 

34. Способи придбання фінансових інвестицій 
35. Облік довгострокових інвестицій в капітальні цінні папери (акції). 

36. Облік довгострокових інвестицій у боргові цінні папери (облігації) 

37. Первинний облік фінансових інвестицій 

38. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових фінансових інвестицій. 

39. Поняття сировини та матеріалів 

40. Облік надходження та вибуття сировини та матеріалів 

41. Синтетичний та аналітичний облік сировини та матеріалів 

42. Поняття палива та готової продукції 

43. Синтетичний та аналітичний облік палива 

44. Синтетичний та аналітичний  облік готової продукції 

45. Види поточних фінансових інвестицій. 

46. Аналітичний і синтетичний облік поточних фінансових інвестицій. 
47. Поняття векселів та облік короткострокових векселів одержаних 



48. Оцінка поточних  фінансових інвестицій. 

49. Порівняльна характеристика ПБО та МСФЗ, які регламентують облік фінансових інвестицій 

50. Склад витрат виробництва. 

51. Мета та етапи обліку витрат виробництва. 

52. Характеристика основних методів калькулювання. 

53. Аналітичний облік витрат виробництва. 

54. Інвентаризація незавершеного виробництва. 

55. Відображення операцій з обліку витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку.  
56. Облік браку у виробництві. 

57. Облік напівфабрикатів. 

58. Поняття витрат майбутніх періодів 

59. Аналітичний облік витрат майбутніх періодів 

60. Синтетичний облік витрат майбутніх переодів 

61. Зміст і оцінка зобов’язань 

62. Класифікація зобов’язань відповідно до П(с)БО 11 «Зобов’язання» 

63. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та суть державного кредиту 

64. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 

65. Облік довгострокових зобов’язань за кредитами банків 

66. Облік зобов’язань за емітованими довгостроковими облігаціями 

67. Облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями 
68. Фонд оплати праці 

69. Заробітна плата, її облік. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум 

70. Форми і системи оплати праці 

71. Облік використання робочого часу. Облік виробітку. Тарифна система оплати праці 

72. Нарахування заробітної плати працівникам підприємства 

73. Види, тривалість, оплата відпусток 

74. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці. 

75. Утримання із заробітної плати. 

76. Синтетичний облік оплати праці. 

77. Аналітичний облік оплати праці. 

78. Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами 
79. Облік розрахунків з учасниками 

80. Відрахування з доходів фізичних осіб 

81. Облік розрахунків за іншими операціями 

82. Визнання і класифікація доходу підприємства 

83. Облік доходів підприємства від реалізації продукції та інших видів діяльності 

84. Облік доходів від участі в капіталі та інших фінансових доходів 

85. Групування і склад витрат 

86. Витрати діяльності підприємства 

87. Групування і облік витрат виробництва за елементами. 

88. Доходи майбутніх періодів та їх облік.  

89. Аналітичний облік доходів майбутніх періодів.  
90. Синтетичний облік доходів майбутніх переодів.  

91. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

92. Схема формування і відображення доходів і фінансових результатів на рахунках бухгалтерського 

обліку 

93. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків) 

94. Комп’ютеризація обліку витрат і доходів і зв’язок рахунків Класу 7 «Доходи і результати 

діяльності» зі Звітом про фінансові результати 

95. Зміст і структура Власного капіталу 

96. Облік статутного капіталу в акціонерних товариствах 

97. Визнання власного капіталу, його структура та призначення. 

98. Порядок формування статутного капіталу. 

99. Облік змін статутного капіталу. 
100. Облік додатково внесеного капіталу. 

101. Облік вилученого капіталу. 

102. Інвентаризація власного капіталу 

103. Облік неоплаченого капіталу 

104. Облік цільового фінансування і цільових надходжень 

105. Облік страхових резервів 

106. Поняття та якісні характеристики звітності 

107. Класифікація звітності та її користувачі 

108. Форми фінансової звітності 



8. Критерії поточного і підсумкового контролю знань студентів 

Поточний контроль знань студентів 

     Об'єктами поточного контролю знань студента є: 

а) систематичність та активність роботи  на семінарських (практичних)  заняттях; 

б) виконання завдань для самостійного опрацювання; 

в) виконання модульних контрольних. 

При контролі систематичності та активності роботи на семінарських (практичних) 

заняттях оцінці підлягають: рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах 

на семінарських та практичних заняттях; активність при обговоренні питань, що 

винесені на семінарські (практичні) заняття; результати виконання і захисту домашніх 

завдань, експрес-контролю тощо. 

При контролі виконання завдань для самостійного опрацювання оцінці підлягають: 

самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; проведення розрахунків; написання 

рефератів, есе; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, переклад іноземних 

текстів фахового спрямування тощо. 

При виконанні модульних контрольних завдань оцінці підлягають: тести, виконання 

письмових завдань під час проведення контрольних робіт, виконання індивідуальних 

завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів), інші завдання.  

 
Поточний контроль Підсумковий 

контроль іспит 

(екзамен) Модуль 1 Модуль 2 

35 балів, в тому числі: 

МКР                                            5 балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Наукова діяльність                   5 балів 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб  і більше – 0 балів)           5 балів 

Активність на семінарських та практичних 

заняттях              10 балів 

35 балів, в тому числі: 

МКР                                            5 балів 

Самостійна робота                    5 балів 

Індивідуальна робота               5 балів 

Ректорський контрольний зріз 5 бал. 

Відвідування лекційних занять  

(при умові 1 нб – 5 балів, коли 

 2 нб і більше – 0 балів)            5 балів 

Активність на семінарських  

та практичних заняттях           10балів 

30 балів 

 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим 

переведенням в традиційну 4-бальну та шкалу за системою ECTS в такому порядку: 

 Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка ECTS Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту 

(роботи), практики 

для заліку 

90 - 100 A відмінно відмінно 

82 - 89 B добре добре 

74 - 81 C 

64 - 73 D задовільно задовільно 

60 - 63 E 

35 - 59 FX незадовільно з можливістю 

повторного складання 

незадовільно з можливістю 

повторного складання 

0 - 34 F незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням дисципліни 

незадовільно з обов'язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

 

 



9. Рекомендована література 

Основна: 

1.  Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): навчальний посібник / В. В.Бабіч, С. В. 

Сагова. – Київ : КНЕУ, 2016. − 282 с.  

2. Височан О. С. Фінансовий облік : навч. посіб. / О. С. Височан, О. О. Височан; Нац. ун-т 

"Львів. політехніка". – 2-ге вид., перероб. і допов. – Львів : Сорока Т. Б., 2017. – 450 с.  

3. Фінансовий облік : підручник / [Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та ін.] ; 

Терноп. нац. екон. ун-т. - 4-те вид., допов. та перероб. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 450 с. 

4. Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. Фінансовий облік. Частина 1 : Навч. посібник. К.: 

Видавничий дім «Кондор», 2017. 274 c. 

5. Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: навчальний посібник / За 

заг. ред. к.е.н, проф. П.Й. Атамаса. К.: «ЦУЛ», 2019. 356 с. 

Допоміжна: 

6.  Карпенко В. В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / В. В. Карпенко, В. І. 

Успаленко ; Харк. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : Лідер, 2016. – 609 с.  

7. Канцір І. А. Фінансовий облік : теоретичні та прикладні аспекти : навч. посібник / І. А. 

Канцір, І. Є. Старко, М. М. Антонійчук ; Львів. техн.-екон. коледж, Нац. ун-т "Львів. 

політехніка". – Львів : Растр-7, 2017. – 292 с.  

8. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навчальний посібник / за заг. ред. С. О. 

Кузнецова, – Х. : Видавництво Іванченко І. С., 2019. – 226 с.  
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