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Силабус курсу 2021-2022 навчального року 
 

 
Назва курсу  Фінансовий облік ІІ 

Адреса викладання 
курсу 

Проспект Свободи, 18, м. Львів  

Факультет та кафедра, 
за якою закріплена 

дисципліна 

Економічний факультет, кафедра обліку і аудиту 

Галузь знань, шифр та 
назва спеціальності 

051 Економіка, спеціалізація “Економічна аналітика та бізнес статистика”       

Викладачі дисципліни Струк Наталія Семенівна, доктор економічних наук, доцент, доцент 
кафедри обліку і аудиту; Пелех Уляна Василівна, кандидат економічних 
наук, доцент кафедри обліку і аудиту; 

Контактна інформація 
викладачів 

nataliya.struk@lnu.edu.ua, ulyana.pelekh@lnu.edu.ua,  
м. Львів, проспект Свободи, 18, к. 202. 

Консультації з питань 
навчання за 
дисципліною 
відбуваються 

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за 
попередньою домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через 
MS Teams, Messenger Fb, Viber, WhatsApp, інші ресурси. Для погодження 
часу он-лайн консультацій доцільно написати на електронну пошту 
викладачеві або телефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/finansovyj-oblik-ii-ekt 
Інформація про 

дисципліну 
Дисципліну розроблено таким чином, щоб надати студентам ґрунтовні 
знання для ведення фінансового обліку ІІ на підприємстві.  

Коротка анотація 
дисципліни 

Дисципліна “Фінансовий облік ІІ” є нормативною, невід’ємною 
складовою для здобуття компетентностей зі спеціальності 051 Економіка, 
спеціалізації “Економічна аналітика та бізнес статистика”, яка 
викладається у 8-му семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською 
Кредитно-Трансферною Системою ЕCTS). 

Мета і цілі дисципліни Метою є формування теоретичних знань і практичних навиків у студентів 
для інтерпретації, систематизації, використання інформації у системі 
фінансового обліку ІІ в процесі ухвалення рішень з використанням 
сучасного програмного забезпечення. 

Література для 
вивчення дисципліни 

 Основна література:  
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 
16.07.1999 р. №996 – XIV (зі змінами та доповненнями). URL : http:// 
zakon1.rada.gov.ua/go/996-14. 
2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 
організацій, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 
30.11. 1999 р. №291 (зі змінами та доповненнями). URL: http:// 
zakon1.rada.gov.ua/go/z0893-99. 
3. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: 
Наказ Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 року № 433 (зі 
змінами та доповненнями). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ 
4. Методичні рекомендації щодо формування облікової політики 
підприємства : Наказ Міністерства фінансів України 27 червня 2013 р. № 

http://zakon1.rada.gov.ua/
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635 (зі змінами та доповненнями). URL: http://zakon1.rada.gov.ua/ 
5. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-17 (зі змінами та 
доповненнями). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
6. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 
“Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом МФУ від 
7.02.2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями). URL: 
http://zakon1.rada.gov.ua/ 
7. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку URL: 
http://zakon1.rada.gov.ua/. 

Додаткова література: 
8. 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. 
9. Сейдаметова Л.Д. Фінансовий облік: теорія, практика і тестові 
завдання. Навчальний посібник / Л.Д. Сейдаметова. Сімферополь: КРП 
“Видавництво “Кримнавчпеддержвидав”, 2011. 494 с. 
10.  Фінансовий облік 1 : навч. посіб. : слайд-конспект / [П. Й. Атамас та 
ін.]; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ, 2015. 199 с.  
11. Фінансовий облік 2 : навч. посіб. : слайд-конспект / [Атамас П. Й. та 
ін.]; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Альфреда Нобеля. Дніпропетровськ, 2015. 
179 с.  
12. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. 2-ге вид., 
перероб. і допов. К. : Знання, 2012. 647 с.  
13. Фінансовий облік : підруч. для студентів ВНЗ / [Я. Д. Крупка та ін.]; 
Терноп. нац. екон. ун-т. - 3-тє вид., допов. та переробл. Тернопіль : ТНЕУ, 
2014. 417 с. 
14. Фінасовий облік 1 (у схемах i таблицях) Ч. 1: навч. nociб./ M.T. 
Теловата, О.В. Петраковська. К.: Інтердрук, 2019. 217 с. 
15. Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко Фінансовий облік І : 
навчальний посібник. К. : Центр учбової літератури, 2016. 336 с.  
16.  Є. Ю. Шара, І. Є. Соколовська-Гонтаренко Фінансовий облік IІ : 
навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2016. 308 с. 

Обсяг курсу Денне навчання: 56 годин аудиторних занять, із них 28 години лекцій, 14 
годин практичних занять, 14 годин лабораторних. 34 години самостійної 
роботи. 

Очікувані результати 
навчання 

Після завершення цього курсу студент володітиме такими 
компетентностями:  
- знаннями: принципів організації і методики фінансового обліку ІІ як 
процесу формування інформаційної системи для ухвалення науково 
обґрунтованих та ефективних рішень на підприємстві.  
- вміннями: формувати облікову інформацію, інтерпретувати та 
аналізувати дані про діяльність підприємства; використовувати облікову 
інформацію для контролю за поточною діяльністю підприємства, оцінки 
ефективності господарювання.  
- комунікативністю: представлятиме власні знання усно і письмово, 
заповнятиме документи; зможе представляти інтереси групи й факультету 
на конференціях, підготувавши виступ за індивідуальним завданням з 
дисципліни; 

http://zakon1.rada.gov.ua/
http://zakon1.rada.gov.ua/
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- автономністю: здатністю за допомогою наявних інформаційних 
технологій (Інтернет) самостійно шукати, аналізувати, відбирати, 
опрацьовувати і передавати інформацію; 
- відповідальністю за ухвалення рішення, здатністю до пізнавальної 
діяльності в фінансовому обліку ІІ, зокрема: володіння евристичними 
методами вирішення проблемних завдань, використання статистичних, 
математичних методів пізнання;  
- особистісним самовдосконаленням – ціннісно-смисловими функціями, 
зокрема вмінням формулювати особисті ціннісні орієнтири щодо 
навчальної дисципліни, вмінням приймати рішення, брати на себе 
відповідальність за їхні наслідки, виконання індивідуальних навчально-
дослідних завдань з урахуванням загальних вимог.. 

Ключові слова облік зобов`язань, кошти цільового фінансування і цільових надходжень, 
власний капітал, доходи, витрати, фінансові результати.  

Формат курсу Очний  
 Проведення лекцій, практичних і лабораторних занять, консультацій для 

кращого розуміння тем 
Теми подано у формі СХЕМИ КУРСУ* 

Підсумковий контроль, 
форма 

іспит в кінці семестру, комбінований.  

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 
бухгалтерського обліку, фінансового обліку І, економічного аналізу, 
достатніх для сприйняття категоріального апарату, розуміння показників 
фінансової звітності. 

Навчальні методи та 
техніки, які будуть 

використовуватися під 
час викладання курсу 

- за джерелом передавання та сприйняттям студентами навчальної 
інформації: словесні (лекції, дискусії), наочні (ілюстрації, презентації), 
практичні методи (тестові завдання, вирішення практичних задач,), а 
також пробудження наукового інтересу (виконання індивідуальної 
науково-дослідної роботи, презентації);  
- за логікою передавання та сприйняттям студентами навчальної 
інформації: індуктивні та дедуктивні методи, методи практичного 
засвоєння курсу за допомогою тестових завдань, вирішення облікових 
задач та ситуацій (кейсів), формування облікової документації та звітності 
для набуття умінь і практичних навиків (практичні заняття); 
- за стимулюванням навчально-пізнавальної діяльності: методи 
стимулювання пізнавальних потреб та інтересів, моделювання ситуацій, 
стимулювання обов’язку, відповідальності, доброчесності, самостійне 
засвоєння студентами навчального матеріалу, вирішення проблемних 
облікових задач (дискусії), написання науково-дослідних робіт для 
конкретизації й поглиблення базових знань, умінь та практичних навиків 
(самостійна робота).  

Необхідне обладнання 1-С Бухгалтерія. Здебільшого вивчення курсу не потребує використання 
спеціального програмного забезпечення, окрім загальновживаних програм 
і операційних систем. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 

виду навчальної 
діяльності) 

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються 
за таким співідношенням:  
- практичні і лабораторні заняття: 30 % семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 30 (по 15 балів); 
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- контрольні заміри (модулі): 20% семестрової оцінки; максимальна 
кількість балів 20; 
 - іспит: 50% семестрової оцінки. Максимальна кількість балів 50. 
Підсумкова максимальна кількість балів 100. 
Письмові роботи: очікується, що студенти виконають декілька видів 
письмових робіт (вирішення практичних задач, виконання лабораторних 
робіт і написання звіту). Академічна доброчесність: очікується, що 
роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями. Відсутність 
посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 
втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, 
приклади можливої академічної недоброчесності. Виявлення ознак 
академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для 
її незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи 
обману. Відвідування занять є важливою складовою навчання. Студенти 
зобов’язані дотримуватися усіх строків визначених для виконання 
письмових робіт, передбачених курсом. Література. Уся література, яку 
студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 
виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти 
заохочуються до використання також іншої літератури та джерел, яких 
немає серед рекомендованих. 
Політика виставлення балів. Ураховуються бали, набрані під час 
поточного тестування, лабораторних, самостійних робіт і бали 
підсумкового тестування.  
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до екзамену 1. Облік кредиторської заборгованості за рахунками з постачальниками 
та підрядниками.  

2. Документальне оформлення операцій із постачальниками та 
підрядниками. 

3. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей та їх облік.  
4. Поняття та класифікація банківських кредитів.  
5. Облік заборгованості за короткостроковими векселями виданими.  
6. Облік короткотермінових кредитів банку.  
7. Суть заробітної плати, її види та форми.  
8. Державне регулювання системи оплати праці в Україні.  
9.  Документальне оформлення та облік нарахування заробітної плати. 
10. Оподаткування фонду оплати праці.  
11. Види та облік утримань із заробітної плати. 
12. Документування та облік виплати заробітної плати. Облік розрахунків 

з депонентами щодо оплати праці.  
13. Натуральна форма оплати праці та її облік.  
14. Облік нарахування і виплати відпускних сум працівникам.  
15. Види та облік соціальних виплат на підприємстві.  
16. Власний капітал та його складові. Формування та облік власного 

капіталу.  
17. Поняття, призначення і облік статутного капіталу.  
18. Облік додаткового капіталу.  
19. Облік неоплаченого капіталу.  
20. Звітність про власний капітал.  
21. Економічна суть, групування та критерії визнання доходів 
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підприємства.  
22. Облік доходів від реалізації продукції. 
23. Облік інших операційних доходів.  
24. Синтетичний та аналітичний облік витрат підприємства.  
25. Облік собівартості реалізації.  
26. Облік загальногосподарських та адміністративних витрат.  
27. Облік витрат на збут.  
28. Облік інших операційних витрат.  
29. Відображення інформації про витрати у фінансовій звітності 

підприємства. 
30. Облік формування прибутку та напрями його використання.  

Опитування Анкету-оцінку для оцінювання якості вивчення курсу буде сформовано 
після завершення курсу. 

 



* Схема курсу 
Тиж. 
(14) 

Тема, план Форма 
діяльності 

Основні джерела літератури 
 

Завдання, 
(90 год) 

Термін 
виконання 

1-ий Тема 1. Облік короткострокових зобов`язань за 
розрахунками з банками та іншими позиками 
 Зміст теми: Поняття та класифікація 
банківських кредитів. Процес банківського 
кредитування. Оподаткування кредитних 
операцій. Облік заборгованості за 
короткостроковими векселями виданими. Облік 
поточної заборгованості за довготерміновими 
зобов'язаннями. Облік короткотермінових 
кредитів банку. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 

Л -2; 
Пр-1; 
Лр-1; 

С.Р.- 4. 

1 
тиждень 

2-3 
ий 

Тема 2. Облік зобов`язань за розрахунками з 
постачальниками підприємства  
Зміст теми: Поняття, визнання та оцінка 
зобов'язань. Класифікація зобов'язань 
підприємства. Нормативно-правове 
регулювання зобов'язань за їх видами. 
Синтетичний і аналітичний облік зобов'язань. 
Відображення інформації про зобов'язання у 
фінансовій звітності підприємства.  
Суть процесу постачання. Облік кредиторської 
заборгованості за рахунками з постачальниками 
та підрядниками. Документальне оформлення 
операцій із з постачальниками та підрядниками. 
Нестачі при отриманні товарно-матеріальних 
цінностей та їх облік. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 

Л -4; 
Пр-2; 
Лр-2; 

С.Р.- 4. 

2 тижні 
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4-5 
ий 

Тема 3. Облік  розрахунків з оплати праці та 
соціальних виплат на підприємстві 
Зміст теми: Суть заробітної плати, її види та 
форми. Державне регулювання системи оплати 
праці в Україні. Облік особового складу та 
відпрацьованого часу. Документальне 
оформлення та облік нарахування заробітної 
плати. Оподаткування фонду оплати праці. 
Види та облік утримань із заробітної плати 
Документування та облік виплати заробітної 
плати. Натуральна форма оплати праці та її 
облік. Облік розрахунків з депонентами щодо 
оплати праці. Зміст і види відпусток. Облік 
нарахування і виплати відпускних сум. 
Компенсація за невикористану відпустку. Види 
та облік соціальних виплат на підприємстві. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс)  

Л -4; 
Пр-4; 
Лр-4; 

С.Р.- 6. 

3 тижні 

6-ий Тема 4. Облік довгострокових зобов`язань 
підприємства 
 Зміст теми: Облік довготермінових 
кредитів банку. Види облігацій, порядок їх 
випуску та визначення теперішньої вартості. 
Облік довготермінових облігацій, випущених 
(реалізованих) за номінальною вартістю. Облік 
довготермінових облігацій, випущених 
(реалізованих) зі знижкою (дисконтом). Облік 
довготермінових облігацій, випущених 
(реалізованих) з премією. Облік 
довготермінових векселів виданих. Облік 

і   б '  
   

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
М і ії    

    
      

    
      

 

Л -2; 
Пр-1; 
Лр-1; 

С.Р.- 4. 

1 
тиждень 

7-ий Тема 5. Облік забезпечень наступних витрат і 
платежів 
Зміст теми: Суть та види забезпечень. Облік 
забезпечення оплати відпусток. Облік 
додаткового пенсійного забезпечення. Облік 
забезпечення гарантійних зобов'язань. Облік 
забезпечення інших витрат і платежів. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 

Л -2; 
Пр-1; 
Лр-1; 

С.Р.- 2. 

1 
тиждень 
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лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 

8-ий Тема 6. Облік коштів цільового фінансування і 
цільових надходжень на підприємстві 
Зміст теми: Суть цільового фінансування і 
цільових надходжень. Облік придбання майна 
за рахунок коштів, виділених з державного 
бюджету. Облік державних субсидій (дотацій) у 
житловому господарстві. Облік отриманих 
ґрантів та інших коштів на фінансування 
цільових програм і спеціальних завдань.  

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 

Л -2; 
Пр-1; 
Лр-1; 

С.Р.- 2. 

1 
тиждень 

9-10 
ий 

Тема 7. Облік доходів підприємства 
 Зміст теми: Економічна суть, 
групування та критерії визнання доходів 
підприємства. Облік доходів від реалізації. 
Облік інших операційних доходів. Облік 
доходів від інвестиційної діяльності. Облік 
фінансових доходів. Облік доходів від іншої 
звичайної діяльності. Облік доходів від 
надзвичайної діяльності. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 

Л -4; 
Пр-1; 
Лр-1; 

С.Р.- 4. 

2 тижні 
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Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 

11-
ий 

Тема 8. Облік витрат підприємства 
 Зміст теми: Зміст, критерії визнання та 
класифікація витрат підприємства. Синтетичний 
та аналітичний облік витрат підприємства. 
Облік витрат за економічними елементами та їх 
зв`язок зі статтями калькуляції. Облік 
виробничих витрат і собівартості готової 
продукції. Облік собівартості реалізації. Облік 
загальногосподарських та адміністративних 
витрат. Облік витрат на збут. Облік інших 
операційних витрат. Облік фінансових витрат. 
Облік втрат від інвестиційної діяльності. Облік 
інших витрат звичайної діяльності. Облік 
надзвичайних витрат. Відображення інформації 
про витрати у фінансовій звітності підприємства 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 

Л -4; 
Пр-1; 
Лр-1; 

С.Р.- 4. 

1 
тиждень 

12-
ий 

Тема 9. Облік фінансових результатів 
підприємства  
Зміст теми: Облік формування прибутку та 
напрямки його використання. Оподаткування 
прибутку підприємства. Облік формування 
прибутку в промисловому виробництві. Облік 
формування прибутку в будівельній сфері. 
Облік формування прибутку в 
сільськогосподарській діяльності. Облік 
формування прибутку на підприємстві гуртової 
торгівлі. Облік формування прибутку в 
роздрібній торгівлі. Облік формування 
прибутку в сфері громадського харчування. 
Облік формування прибутку в комісійній 
торгівлі. Облік формування прибутку в 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 

Л -2; 
Пр-1; 
Лр-1; 

С.Р.- 2. 

1 
тиждень 
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Інтернет-магазині. Облік формування прибутку 
малими підприємствами. 

спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 

13-
14-
ий 

Тема 10. Облік власного капіталу підприємства  
Зміст теми: Власний капітал та його складові. 
Формування та облік власного капіталу. 
Характеристика статей власного капіталу. 
Поняття, призначення і облік статутного 
капіталу. Облік розрахунків із засновниками. 
Облік пайового капіталу. Облік додаткового 
капіталу. Облік резервного капіталу. Облік 
неоплаченого капіталу. Особливості обліку 
вилученого капіталу. Звітність про власний 
капітал. 

Лекція, 
практичне 
заняття, 
лабораторне 
заняття, 
самостійна 
робота 

Закон України "Про бухгалтерський облік 
та фінансову звітність в Україні" № 996-
ХІV від 16 липня 1999 р.; Інструкція про 
застосування Плану рахунків 
бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов'язань і господарських операцій, 
затверджена наказом Міністерства 
фінансів України № 291 від 30.11.1999р; 
Струк Н.С. Фінансовий облік ІІ: конспект 
лекцій для студентів зі спеціальності 051 
“Економіка” Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 
2020 (електронний ресурс); Струк Н.С. 
Методичні рекомендації та завдання для 
проведення практичних занять з 
фінансового обліку ІІ для студентів зі 
спеціальності 051 “Економіка” Львів: 
ЛНУ ім. І. Франка, 2020 (електронний 
ресурс). 
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