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Дисципліна 

Вибіркова дисципліна 5 

«Обліково-аналітичне забезпечення операцій з 

фінансовими посередниками» 

Рівень BO Другий (магістерський) рівень  

Назва 

спеціальності/освітньо-

професійної 

програми 

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, 

протяжність 

2 (3-й семестр), 4 кредити ЄКТС 

Семестровий контроль Залік 

Обсяг годин (усього: з 

них лекції/практичні) 

Денна – 120 год , з них: лекц. – 20 год, практ – 20 год 

Заочна – 120 год , з них: лекц. – 6 год, практ – 8 год 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка 

забезпечує викладання 

обліку і оподаткування 

Автор дисципліни 

Кандидат економічних наук; 

доцент кафедри обліку і оподаткування 

Грудзевич Юлія Ігорівна  

Короткий опис 

Вимоги до початку 

вивчення 

 Вивчення вказаної дисципліни забезпечує логічне 

продовження вивчення дисциплін, «Фінансовий облік 

І», «Фінансовий облік ІI», «Фінансовий аналіз» 

Що буде вивчатися 

 Основи управління фінансовими потоками, види 

фінансових потоків, аналітичне а облікове 

забезпечення руху фінансових потоків, формування 

звіту про рух грошових коштів.  

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

 Сучасний етап розвитку фінансового ринку вимагає 

від фахівців-обліковців не лише ґрунтовних 

теоретичних знань та практичних навичок щодо 

організації та реалізації облікових процесів, а й 

ґрунтовних знань у сфері  кредитування суб’єктів 

господарювання, вивчення ризиків, аналізу 

оптимальних розмірів відсоткових ставок та умов 

кредитування, а також набуття навиків із організації 

розрахунків із фінансовими посередниками.    

Чому можна навчитися 

(результати 

навчання) 

 Сфера розрахунків із фінансовими посередниками  

певною мірою виходить за межі компетенцій 

працівника облікової служби підприємства, проте є 

дотичною, оскільки для аналізу та узагальнення 

показників використовується інформація, яка 

узагальнюється саме за допомогою бухгалтерського 

обліку. Тому у даній сфері діяльності обліковець може 



проявити себе як досвідчений аналітик-фінансист, а 

знання бухгалтерського обліку забезпечить 

конкурентні переваги перед фахівцями інших 

напрямів. 

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями й 

уміннями 

(компетентності) 

Загальні (ЗК) 

ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 

синтезу. 

ЗК08. Знання та розуміння предметної області та 

розуміння професійної діяльності. 

Спеціальні (СК) 

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. 

СК05. Проводити аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень. 

Інформаційне 

забезпечення та/або 

web-покликання 

 - 
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