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Силабус навчальної дисципліни 

 

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ТА 

АУДИТ» 

 

Спеціальність: 292 «Міжнародні 

економічні відносини» 

 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) 

Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента із фахового 

переліку 

Семестр Весняний семестр 

Обсяг дисципліни,  

кредити ЄКТС/години 

3,0 кредити / 90,0 годин 

Мова викладання Українська 

Що буде вивчатися 

(предмет вивчення) 

Ведення фінансового обліку активів на підприємствах різних форм 

власності; методичні засади обліку необоротних та оборотних 

активів підприємства і змін, які відбуваються в них в результаті 

здійснення господарських операцій. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати (мета) 

– засвоєння системи знань про сутність ризик-менеджменту та 

структуру процесу управління ризиками; 

– вміння складати програму ризик-менеджменту в межах усього 

підприємства та у сфері міжнародного бізнесу; 

– засвоєння механізмів, методів та інструментарії в управління 

ризиками; 

– здатність здійснювати контроль та моніторинг ризиків у 

міжнародному бізнесу. 

Чому можна навчитися 

(результати навчання) 

Набуття практичних навичок з методики обліку окремих об’єктів 

необоротних та оборотних активів, порядку документування 

господарських операцій, їх групування, узагальнення в системі 

регістрів фінансового обліку 

Як можна користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями (компетентності) 

 оволодіння фаховою термінологією фінансового обліку та 

аудиту;  

 засвоєння основних положень нормативно-правових актів, що 

регулюють національну систему фінансового обліку і аудиту; 

 оволодіння теоретичними знаннями та методикою (процедурами) 

оформлення первинних документів облікових реєстрів, 

систематизації облікової інформації, складання і читання 

фінансової звітності;  

 набуття практичних навичок щодо оформлення фінансових і 

аудиторських документів та звітів; 

 складання фінансової звітності підприємства; 

 оцінювання ліквідності платоспроможності компанії. 

Навчальна логістика Зміст дисципліни: 

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. 

Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і 

подвійний запис. Класифікація і план рахунків бухгалтерського 

обліку. Облік господарських процесів. Облік фінансових 

результатів і використання прибутку. Документація та 

інвентаризація. Форми бухгалтерського обліку. Сутність та 

призначення аудиту. Облік і аудит необоротних та  оборотних 

активів. Облік, надходження, амортизації, вибуття ОЗ. Облік 

наявності і руху запасів. Аудит виробничих запасів. Облік і аудит 



оплати праці. Оподаткування заробітної плати. Облік і аудит 

доходів, витрат і фінансових результатів. Елементи фінансової 

звітності, їх призначення та зв’язок. Аудит фінансового стану 

підприємства.  

Види занять: Лекції, практичні заняття.  

Методи навчання: кейси, навчальні дискусії. 

Форми навчання: очна 

Пререквізити  «Економіка підприємства», «Мікроекономіка», «Статистика», 

«Бухгалтерський облік» 

Пореквізити «Менеджмент і маркетинг» «Облік та аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності», «Фінанси» 

Інформаційне забезпечення 

з репозитарію та фонду 

НТБ НАУ 

 Студенти мають зручний та оперативний доступ до 

інформаційних серверів університет https://er.nau.edu.ua, 

факультету http://fmv.nau.edu.ua/uk/, кафедрального репозитарію 

НАУ https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/9124 на яких зберігається в 

електронному вигляді значний обсяг навчальної та навчально-

методичної інформації.   

Локація та матеріально-

технічне забезпечення 

Аудиторний фонд Факультету міжнародних відносин (7 корпус), 

навчальна лабораторія міжнародних економічних відносин і 

бізнесу, яка оснащена сучасною комп’ютерною технікою та 

обладнанням для проведення лекційних і практичних занять. 

Семестровий контроль, 

екзаменаційна методика 

Диференційований залік. 

Кафедра міжнародних економічних відносин і бізнесу 

Факультет міжнародних відносин 

Викладач(і) ШЕРЕМЕТ ОЛЬГА ВАЛЕРІЇВНА 

Посада: асистент 

Вчене звання: 

Науковий ступінь:  

Профайл викладача:  
Тел.: 406-73-65 

E-mail: olha.sheremet@npp.nau.edu.ua  

Робоче місце: 7.405 

Оригінальність навчальної 

дисципліни 

Фінансовий облік охоплює значну частину бухгалтерського 

обліку,акумулюючи інформацію про майно організації, передбачає 

отримання інформації, необхідної для складання як бухгалтерської 

так і фінансової звітності. 

Лінк на дисципліну  
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