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ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
з дисципліни «Фінансовий облік»
практичні заняття, годин – 24
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Назва та стислий зміст
Мета роботи
практичного заняття
Заняття 1. Основи побудови Засвоєння
основ
побудови
фінансового обліку
фінансового обліку на підприємствах
України
Заняття 2. Облік грошових коштів
Засвоєння методики обліку грошових
коштів в касі та на рахунках в банку,
заповнення первинної документації по
операціях з грошовими коштами.
Заняття 3. Облік фінансових Засвоєння
методологічних
засад
інвестицій
формування в бухгалтерському обліку
інформації про короткострокові та
довгострокові фінансові інвестиції,
опанування методів оцінки та обліку
довгострокових інвестицій, засвоєння
методики розрахунку амортизації
премії
Заняття 4. Облік дебіторської Засвоїти методи нарахування резерву
сумнівних боргів та відображення на
заборгованості
рахунках
бухгалтерського
обліку
операцій, пов’язаних з виникненням та
погашенням
дебіторської
заборгованості.
Заняття 5. Облік запасів
Набути навичок визначення первісної
вартості запасів, засвоїти методику
відображення
на
рахунках
бухгалтерського обліку операцій,
пов’язаних з наявністю та рухом
запасів, опанувати методи оцінки руху
запасів.
Заняття 6. Облік основних засобів
Засвоєння методики відображення на
рахунках
бухгалтерського
обліку
операцій,
пов’язаних
із
рухом,
переоцінкою та орендою основних
засобів, набування навичок розрахунку
амортизаційних
відрахувань
із
застосуванням різних методів.
Заняття 7. Облік інших необоротних Засвоєння методики відображення на
матеріальних активів
рахунках
бухгалтерського
обліку
операцій, пов’язаних із рухом інших
необоротних матеріальних активів
Заняття 8. Облік нематеріальних Засвоєння методики відображення на
активів
рахунках
бухгалтерського
обліку
наявності, руху та нарахування
амортизації нематеріальних активів

2

2

2

2

Заняття
9.
Облік
витрат Засвоєння методики відображення на
виробництва та випуску продукції
рахунках
бухгалтерського
обліку
витрат виробництва та руху готової
продукції на підприємстві
Заняття 10. . Облік довгострокової З’ясувати
формування
у
дебіторської заборгованості
бухгалтерському обліку інформації
про дебіторську заборгованість та її
розкриття у фінансовій звітності
Заняття 11. Облік переоцінки та Визначити
зменшення корисності
зменшення корисності активів
активу,
відновлення
корисності
активу, зменшення та відновлення
корисності групи активів, яка генерує
грошові потоки; інформації про
зменшення і відновлення корисності
активів у примітках до фінансової
звітності
Заняття 12. Облік активів у Визначити значення позабалансового
позабалансовому обліку
обліку і його місця в системі
економічної
інформації;
об’єктів
позабалансової
інформації;
класифікації позабалансових рахунків;
обліку на позабалансових рахунках

