
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП5; 

2. Назва: Фінансовий облік 2; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: або І (бакалаврський), 
5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 3; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 6; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Позняковська Н.М., к.е.н., доцент 

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

• застосовувати критерії визнання капіталу, зобов’язань, доходів і витрат підприємства_______; 

• визначати оцінку зобовязань, капіталу, доходів і витрат підприємства__________  ; 

• відображати господарські операції з капіталом, зобов’язаннями, доходами і витратами на 

рахунках бухгалтерського обліку . 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, індивідуальна робота (курсова робота), 

самостійна робота, практична підготовка, контрольні заходи     ; 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Бухгалтерський облік, 
Фінансовий облік 1 , Організація первинного обліку. 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): Облік і 

звітність суб'єктів малого підприємництва.  

12. Зміст курсу: (перелік тем) Облік довгострокових зобов’язань. Облік забезпечень підприємства. 
Облік короткострокових зобов’язань: за товари, роботи, послуги, за розрахунками з банками, інших 

поточних зобов’язань. Облік праці та її оплати. Облік розрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язкових платежів. Облік доходів і витрат, фінансових результатів діяльності підприємства. Облік 

доходів майбутніх періодів. Облік власного капіталу: зареєстрованого (пайового) капіталу, 

додаткового капіталу, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку. Облік вилученого капіталу. 

Облік неоплаченого капіталу. Фінансова звітність підприємства      

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б.. Кисла В.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та 

практика: Навч.-практ.посібник. – Київ, ЦУЛ, 2010. – 536 с. 

2. Лишеленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник. – Київ: ЦНЛ, 2005. – 528 с. 

3. Рудницький В.С., Лазаришина І.Д., Бачинський В.І., Поліщук В.Л. Організація первинного обліку 

та економічного аналізу на прикладі підприємств торгівлі: Навчальний посібник. – К.: ВД 

„Професіонал”, 2004. – 480 с. 

4. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни „Фінансовий облік ІІ”. 

– Рівне: НУВГП, 2007. 

5.  Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України від 16 липня 1999 року 

№996-XIV, зі змінами і доповненнями. 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
22 год. лекцій, 20 год. індивідуальної роботи,. самостійної роботи 78. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, індивідуальні та групові науково-дослідні 

завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

    Підсумковий контроль (40 балів): екзамен письмовий в кінці 6 семестру.  

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

   Підсумковий контроль (100 балів): підготовка і захист курсової роботи. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                                          І.Д.Лазаришина             

Розробник опису дисципліни                                                                        Позняковська Н.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 

1. Course code: ПП5. 

2. Course title: Financial accounting 2. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 3. 

6. Semester. 6. 

7. Number of ECTS credits allocated: 4. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Nataly Poznyakovska, Ph.D, associate professor, 

department of accounting and audit, The National University of Water Management and Nature Recourses 

Use. 

9. Learning outcomes. 
Apply recognition criteria of liabilities, equity, income, expenses, take of measurement bases for 

liabilities, equity, income, expenses, set-up of liabilities, equity, income, expenses accounting 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses, individual test. 
11. Required previous courses: Accounting (theory), Financial accounting 2, Organization of 

primary accounting. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Accounting and Reporting of Small 

business. 
12. Course content: Accounting of non-current liabilities. Accounting of provisions. Accounting of 

current liabilities. Accounting of payables. Accounting of emplowee benefits. Accounting of taxes. 

Accounting of income and expenses. Accounting of equity. Financial statements. 

13. Recommended reading: 
1. Verhoglyadova N.I., Shilo V.P., Ilina S.B., Kusla V.I. Accounting: theory and practice: Study guide. - K., 

2010. – 536 p. 

2. Lishilenko O.V. Accounting: Study guide. - K., 2005. – 528 p. 

3. Rudnuckiy V.S., Lazaryshyna I.D., Bathinskiy V.I., Poliguk V.L. Organization of primary accounting and 

economic analyze trade enterprize: Study guide. - K., Professional, 2004. – 480 p. 

4. Interactive complex method providing Financial accounting II. – Rivne: NUWM, 2007. 

5. Accounting and financial statements in Ukraine : Law of Ukraine 16.07.1999 №996-XIV [Electronic 

resource] // Access mode: http: // zakon.rada.gov.ua. 
14. Planned learning activities and teaching methods: 

22 lectures hours, 20 practical lessons hours, 78 independent work hours. Together - 120 hours.  

Methods: interactive lectures, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia. 

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

Final test (40 points): exam test at the end of the 6-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

Developer: Nataly Poznyakovska 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


