
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ОК29; 
2. Назва: Фінансовий облік  
3. Тип: обов’язкова; 
4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 2, 3; 
6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 4, 5; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 10;  
8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Позняковська 

Н.М., канд. екон. наук, доцент 

9. Результати навчання. 
ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 
статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 
екологічної відповідальності підприємств. 
ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування 
та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 
ПР04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну 
звітність підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для 
прийняття управлінських рішень. 
ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та 
оподаткування господарської діяльності підприємств. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, курсова робота, 
практичні заняття, контрольні заходи. 
11. Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною: 
Навчальний практикум з оподаткування, Аналітичне забезпечення фінансових рішень 
12. Зміст курсу: 
Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік поточний 
фінансових інвестицій. Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік запасів. 
Облік витрат виробництва та випуску продукції. Облік основних засобів. Облік 
нематеріальних активів. Облік інших необоротних активів. Облік довгострокових 
зобов’язань і забезпечень. Облік поточних зобов’язань і забезпечень. Облік власного 
капіталу. Облік доходів і витрат, фінансових результатів діяльності підприємства. 
Фінансова звітність підприємства. 
13. Рекомендовані навчальні видання: 
1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» від 16.07.1999 р. № 
996-XIV. URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/996-14 
2. Закон України «Про електронні документи й електронний документообіг» від 
22.05.2003 р. № 851-IV. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T030851.html 
3. Закон України «Про електронні довірчі послуги» від 05.10.2017 р. № 2155-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text 
4. Позняковська Н.М., Довгалець Ю.В. Фінансовий облік. Частина 1 : Навч. посібник. 
К.: Видавничий дім «Кондор», 2017. 274 c. 
5. Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: навчальний посібник / 
За заг. ред. к.е.н, проф. П.Й. Атамаса. К.: «ЦУЛ», 2019. 356 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
50 год. лекцій, 50 год. практичних занять, 200 год. самостійної роботи, у тому числі 
курсова робота. Разом – 300 год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методи: проблемні лекції, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 
використання мультимедійних засобів 
15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 
Підсумковий контроль: іспит в кінці 4 семестру та 5 семестру. 
Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування, виконання завдань, 
виконання ІНДЗ (курсової роботи). Бали, отримані під час поточного контролю, 
можуть бути зараховані в якості підсумкового контролю. 
16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри обліку і аудиту   
к.е.н., доцент        Н.М.Позняковська 
 

DESCRIPTION OF THE COURSE 
1. Code: OK29; 
2. Title: Financial Accounting 
3. Type: obligatory; 
4. Level of higher education: I (Bachelor's degree), 
5. Year of study when the discipline is offered: 2, 3; 
6. Semester, when the discipline is studied: 4, 5; 
7. Number of established ECTS credits: 10; 
8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: Pozniakovska 
N., PhD, Assos. Prof. 
9. Learning outcomes. 
PR02. Understand the place and importance of accounting, analytical, control, tax and 
statistical systems in the information support of users of accounting and analytical 
information in solving problems of the social, economic and environmental responsibility of 
enterprises. 
PR03. Define the essence of the objects of accounting, analysis, control, audit, taxation and 
understand their role and place in the business. 
PR04. Form and analyse financial, management, tax and statistical reporting of enterprises 
and correctly interpret the information obtained for management decisions. 
PR05. Have methodological tools for accounting, analysis, control, audit and taxation of 
economic activity of enterprises. 
10. Forms of organization of classes: study, independent work, course work, practical 
classes, control measures 
11. Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: 
Training workshop on taxation, Analytical support of financial decisions 
12. Course contents: 
Basis of Financial Accounting. Accounting of cash. Accounting of current investments. 
Accounting of receivable. Accounting of operations with fixed assets. Accounting of 
operations with intangible assets. Accounting of other non-current assets. Accounting of 
inventories. Accounting of expenses. Accounting of current  and non-current liabilities and 
provisions. Accounting of income and expenses. Accounting of equity. Financial statements. 
13. Recommended educational publications: 
1. Accounting and financial statements in Ukraine : Law of Ukraine 16.07.1999 №996-XIV. 
URL: http://zakon5. rada.gov.ua/laws/show/996-14 
2. About electronic documents and electronic document flow : Law of Ukraine 22.05.2003 
№ 851-IV. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ T030851.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. About electronic trust services : Law of Ukraine 05.10.2017 № 2155-VIII. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19#Text 
4. Pozniakovska N.M., Dovgalec Y.V. Financial Accounting. Part 1: Study guide. K. : 
“Kondor, 2017. 274 p. 
5. Lisichenko O.O., Atamas P.J., Atamas O.P. Financial Accounting : Study guide /  
General edited Prof. P.J.Atamas. K. : “CUL”, 2019. 356 p. 
14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
50 hours lectures, 50 hours practical classes, 200 hours independent work.  
Total - 300 hours. 
Methods: problem lectures, individual and group research tasks, use of multimedia tools 
15. Forms and evaluation criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. 
Final control: exam at the end of the 4nd and 5nd semesters. 
Current control (100 points): testing, surveys, tasks, performance of course work. 
16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
Head of the Department of Accounting and Auditing 
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor         N.M.Pozniakovska 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


