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ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧУЄ:  

формування та 

надання прозорої та 

дійсної облікової 

інформації для 

задоволення потреб 

менеджменту. 



 

Лабораторний практикум з Фінансового 

обліку  є вибірковим та  ґрунтується на досягнутих 

здобувачами знаннях і компетентностях з 

наступних дисциплін : "Податкова система", 

"Бухгалтерський облік (загальна теорія)", 

Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ. 



ЯКА МЕТА ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З 

ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ? 

Метою є оволодіння 

практичними навиками 

щодо застосування 

національних положень 

(стандартів) 

бухгалтерського обліку 

(П(С)БО) за окремими 

об'єктами фінансового 

обліку. 



ЯКІ ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРНОГО 

ПРАКТИКУМУ З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ? 

Засвоєння практичних основ 

фінансового обліку, питань 

фінансового обліку окремих 

господарських процесів 

відносно активів та пасивів, 

оволодіння базовими 

методами раціональної 

організації та ведення 

фінансового обліку на 

підприємствах. 



Лабораторний практикум передбачає 11 лабораторних 
робіт за наступною тематикою: 

 

 Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів 

 Облік нематеріальних активів 

 Облік запасів 

 Облік формування собівартості готової продукції  

  Облік грошових коштів 

 Облік дебіторської заборгованості 

 Облік фінансових інвестицій 

 Облік власного капіталу 

 Облік персоналу, праці та її оплати 

 Облік зобов’язань 

 Облік витрат підприємства 

 Облік доходів і фінансових результатів 

 Баланс. 

 



Важливу увагу студент 

повинен приділити 

теоретичним 

відомостям з 

Фінансового обліку І, ІІ 

та набутим знанням, 

які є основою для 

виконання  

лабораторного 

практикуму з 

Фінансового обліку. 

 

 



У РЕЗУЛЬТАТІ ЗАСВОЄННЯ 

ЛАБОРАТОРНОГО ПРАКТИКУМУ З 

ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ СТУДЕНТ ПОВИНЕН 

НАБУВАТИ ТАКІ ФАХОВІ КОМПЕТЕНТНОСТІ: 

 Здатність формувати обліково-аналітичну 

інформацію для ефективного управління 

діяльністю підприємства. 

 

 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. 

 



 Здатність застосовувати та формувати 
інформаційну підтримку управління 
підприємством з використанням сучасного 
технічного та методичного інструментарію. 

 

 Здатність здійснювати контроль господарської 
діяльності як функції управління підприємством з 
метою забезпечення його ефективного 
функціонування, оцінки результатів роботи, 
виконання планів, визначення порушень 
прийнятих норм і стандартів, підвищення 
відповідальності. 

 

 Здатність здійснювати контроль дотримання 
нормативних актів з методології бухгалтерського 
обліку та системи оподаткування, збереження і 
ефективного використання ресурсів, і т.д. 


