
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код  ; 
2. Назва: Financial Accounting; 

3. Тип: вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2-й рік, 3-й рік, 4-й рік; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 3-й (для 2-го року), 5-й (для 3-го року), 7-й (для 4-го 

року); 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 3; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Осадча О. О., д.е.н., доцент 

кафедри обліку і аудиту;  

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

• визначати сутність об’єктів обліку та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності; 

• розуміти особливості практики здійснення обліку та формування фінансової звітності 

підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

поточний модульний контроль; 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Роль бухгалтера у бізнес-

середовищі», «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2», 

«Практикум з первинного обліку», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств»; 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності):; 
12. Зміст курсу: The context and purpose of financial reporting. Legal responsibilities of directors. The 

IASB's Conceptual Framework.  The need for books of prime entry. The sales day book. Ledger accounts 

and double entry. Inventory.  Cost of goods sold. Non-current and current assets. Intangible non-current 

assets. Accruals and prepayments. Provisions. What are control accounts ? Incomplete records questions.  

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Interpretations and Application of the IFRS Standards, as approved by the International 

Accounting Standards Board (Board) for issue up to 31 December 2017, that are required to be applied for 

accounting periods beginning on 1 January 2018. Great Britain by TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, 

2018.  1007 р. 

2. Financial Accounting and Reporting. EIGHTEENTH EDITION. Barry Elliott, Jamie Elliott. 

Pearson Education Limited, 2017 (print and electronic). 873 р. 

3. Financial Accounting. International Financial Reporting Standards. ELEVENTH EDITION. 

Walter T.  Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William (Bill) Thomas, Wendy M. Tietz, Themin Suwardy. 

Published by Pearson Education. 2017. 777 р. 

4. List of IFRS Standards. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ (дата 

звернення 29.08.2019). 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 12 год. практичних занять, 60 год. самостійної роботи. Разом – 90 год.  

Методи:інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль: залік в кінці 3-го семестру  (для 2-го року), 5-го семестру  (для 3-го року),  7-

го семестру  (для 4-го року). 

Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: англійська. 

 
Завідувач кафедри                                                                      Позняковська Н.М., к.е.н., доц. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code:; 
2. Title: Financial Accounting; 

3. Type: selective; 

4. Higher education level: the first (Bachelor's degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: second year, third year, fourth year; 

6. Semester when the discipline is studied: third (for 2nd year), fifth (for 3rd year), seventh (for 4th year); 

7. Number of established ECTS credits: 3,0; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Osadcha Olga, Doctor of 

Science in Economics, Assosiate Professor; 

9. Results of studies: 

The following learning outcomes will be provided by teaching of the discipline «Financial Accounting»: 

• defining the nature of accounting entities and understanding their role and place in business; 

• understanding of the practice of accounting and financial reporting forming different ownership, organizational 

and legal forms of farming and economic activities. 

10. Forms of organizing classes: training classes, independent work, practical training, control measures; 

11.Disciplines preceding the study of the specified discipline: «The role of the accountant in the business 

environment», «Accounting (general theory)», «Financial accounting 1», «Financial accounting 2», 

«Workshop on primary accounting», «Accounting and reporting in taxation», «Reporting of enterprises»; 

12.Course contents: The context and purpose of financial reporting. Legal responsibilities of directors. The 

IASB's Conceptual Framework.  The need for books of prime entry. The sales day book. Ledger accounts 

and double entry. Inventory.  Cost of goods sold. Non-current and current assets. Intangible non-current 

assets. Accruals and prepayments. Provisions. What are control accounts ? Incomplete records questions; 
13. Recommended educational editions:  

1. Interpretations and Application of the IFRS Standards, as approved by the International 

Accounting Standards Board (Board) for issue up to 31 December 2017, that are required to be applied for 

accounting periods beginning on 1 January 2018. Great Britain by TJ International Ltd, Padstow, Cornwall, 

2018.  1007 р. 

2. Financial Accounting and Reporting. EIGHTEENTH EDITION. Barry Elliott, Jamie Elliott. 

Pearson Education Limited, 2017 (print and electronic). 873 р. 

3. FINANCIAL ACCOUNTING. International Financial Reporting Standards. ELEVENTH 

EDITION. Walter T.  Harrison Jr., Charles T. Horngren, C. William (Bill) Thomas, Wendy M. Tietz, 

Themin Suwardy. Published by Pearson Education. 2017. 777 р. 

4. List of IFRS Standards. URL: https://www.ifrs.org/issued-standards/list-of-standards/ (accessed 

29.08.2019). 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
lectures – 18 hours, practical classes – 12 hours, independent work – 60 hours. Total – 90 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementing business 

and role games, implementing case method, individual tasks of scientific research, group tasks of scientific 

research, using multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final control: test at the end of the 3rd semester (for the 2nd year), the 5th semester (for the 3rd year), the 

7th semester (for the 4th year); 

Current control (100 points): testing, questioning. 

16. Language of teaching: English. 

 
 

Head of the department                      Pozniakovska N. M., Ph.D. in Economics, Assosiate Professor 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


