
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Код: ППс21; 

2. Назва: Облік і звітність підприємств; 

3. Тип:вибірковий; 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна:1; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 1; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС:3,5; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Зінкевич О.В., 

к.е.н., доцент; 

9. Результати навчання: після вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен бути здатним: 

• оцінювати продукцію, товари, послуги, а також процеси, що відбуваються в 

підприємницьких, та/або біржових структурах, і робити відповідні висновки для 

прийняття управлінських рішень; 

• застосовувати законодавчі та інші нормативно-правові акти щодо функціонування 

підприємства; 

• вдосконалювати облікову документацію; 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: «Управлінські 

інформаційні системи», «Фінансове право»; 

• Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за 
необхідності):-; 
12. Зміст курсу: Основи організації обліку в Україні. Нормативно-правове забезпечення 

організації обліку на підприємстві. Організація праці облікового персоналу. Основи 

облікової політики. Організація процесу вибору та формалізації облікової політики 

підприємства. Облікова політика у фінансовій звітності. Основи побудови і загальні 

вимоги до фінансової звітності підприємства. Методика формування показників 

фінансової звітності. Спрощена фінансова звітність; 

13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України 

від16.07.1999 року за №996-XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
2. Крупельницька І.Г. Звітність підприємств: навч. посіб. Київ : Центр навчальної 

літератури, 2019. 232 с. 
3. Кулик В.А., Левченко З.М. Облікова політика підприємства : навч. посіб. Київ : 

SBA-Print, 2019. 238 с. 
4. Островерха Р.Е. Організація обліку: навч. посіб. Ірпінь : УДФСУ, 2020. 604 с.  
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 16 год. лекцій, 

14 год. практичних занять, 75 год. самостійної роботи. Разом –105 год. 

Методи навчання: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові 

науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

системою. Підсумковий контроль (40 балів) – іспит в кінці 1 семестру. Поточний 

контроль (60 балів): тестування, опитування, розв’язання ситуаційних завдань. 

16. Мова викладання: українська. 

 

Завідувач кафедри обліку і аудиту  Н.М. Позняковська, к.е.н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
 

1. Code: ППс21; 

2. Title: Accounting and reporting of enterprises; 

3. Type: selective; 
4. Higher education level:ІІ (Master’s degree); 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1; 

6. Semester when the discipline is studied: 1; 

7. Number of established ECTS credits: 3,5; 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Zinkevych O.V., 

associate professor, department of accounting and audit; 

9. Resultsofstudies::After studying the discipline, the student must be able to:  
• evaluate products, goods, services, as well as processes occurring in business and / or 

exchange structures, and draw appropriate conclusions for management decisions; 

• apply laws and other regulations on the operation of the enterprise; 

• improve accounting documentation; 

10. Formsoforganizingclasses: training classes, independent work, control measures; 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline:«Management information 

systems», «Financial law»; 

12. Course contents:Fundamentals of accounting in Ukraine. Regulatory and legal support of 

the organization of enterprises’ accounting. Organization of work of accounting staff. 

Fundamentals of accounting policy. Organization of the process of enterprises accounting 

policy selection and formalization. Accounting policy in financial reporting. Basics of 

construction and general requirements for financial reporting of the enterprise. Methods of 

forming financial reporting indicators. Simplified financial reporting; 

13. Recommended educational editions: 
1. Accounting and financial reporting in Ukraine: Law of Ukraine of 16.07.1999 for №996-

XIV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Krupelnytska I.G. Reporting of enterprises: textbook. Kyiv: Center of Educational Literature, 

2019. 232 p. 

3. Kulik V.A., Levchenko Z.M. Accounting policy of the enterprise: textbook. Kyiv: SBA-Print, 

2019. 238 p. 

4. Ostroverha R.E. Organization of accounting: textbook. Irpin’ : USFSU, 2020. 604 p. 

14. Planned types of educational activities and teaching methods:lectures – 16 hours, 

practical lessons – 14 hours, independent work – 75 hours. Total – 105 hours.  

Methods of teaching: interactive lectures, individual tasks, 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 (40 points):test at the end of the 2nd semester. Current control (60 points): testing, 

questioning, situational tasks. 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 

Head of the department: Natalya Poznyakovska, Ph.D., Associate professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


