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Розділ 1.  Опис навчальної дисципліни 

 

Таблиця 1 -  Загальна характеристика навчальної дисципліни 
Місце у 

структурно-

логічній схемі 

підготовки 

Пререквізити: Основи бухгалтерського обліку, Фінансовий облік 

(базовий рівень), Фінансовий облік (поглиблений рівень), Облікова 

політика підприємства. 

Мова викладання англійська            

Статус дисципліни:  обов'язкова  

Курс/семестр вивчення (повний термін 

навчання)  

5 курс, 2 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС/ кількість модулів повний термін навчання – 5 

Денна форма навчання: 

Кількість годин (повний термін навчання): – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр -  

150 

- лекції: 20 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття:  40 

- самостійна робота:  90 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен):  ПМК 

Заочна форма навчання (повний термін навчання) 

Кількість годин: – загальна кількість: 1 семестр ___, 2 семестр - 90 

- лекції: 1 семестр ___, 2 семестр - 10 

- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: 1 семестр ____, 2 семестр - 10 

- самостійна робота: 1 семестр ____, 2 семестр - 70 

- вид підсумкового контролю (ПМК, екзамен): 1 семестр _, 2 семестр - ПМК 

 

Розділ 2. Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна та програмні результати навчання 

 

Метою вивчення навчальної дисципліни є оволодіння термінологією 

бухгалтерського обліку, вивчення загальних принципів ведення обліку та складання 

фінансової звітності відповідно до вимог Міжнародних стандартів. 

Purpose of the discipline: the formation of the students of the system of deep 

theoretical knowledge and acquisition of practical skills in accounting according to 

international standards. 

Відповідно до поставленої мети основними завданнями навчальної 

дисципліни є: 

Tasks of the discipline: 

 to familiarize students with the work of the Council on International Accounting 

Standards; 

 to reveal the structure and content of International Accounting Standards and 

Financial Reporting; 

 to reveal the essence of the methodological principles and methods of accounting 

for assets, liabilities, equity, provided by International Accounting Standards and 

financial reporting; 

 to familiarize students with the content, structure and procedure for compiling 

financial statements according to international standards; 
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 formation of the students' skills in using best practices in accounting organization 

according to international standards in the domestic accounting practice, taking into 

account current Ukrainian legislation. 

Таблиця 2 - Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна 

дисципліна, програмні результати навчання 

Програмні результати навчання 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

 уміти розвивати та підвищувати 

свій загальнокультурний і 

професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи та 

знання щодо комплексного бачення 

сучасних проблем економіки та 

управління (ПР01); 

 вільно спілкуватися іноземною 

мовою усно і письмово при 

обговоренні результатів досліджень 

та інновацій (ПР03);  

 володіти інноваційними 

технологіями, обґрунтовувати вибір 

та пояснювати застосовування нової 

методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб 

управління суб’єктом 

господарювання (ПР05); 

 здійснювати публічні ділові і 

наукові комунікації задля вирішення 

комунікативних завдань державною 

та іноземними мовами (ПР16); 

 демонструвати уміння 

використовувати, обробляти, 

аналізувати вітчизняні та іноземні 

професійні інформаційні джерела, 

коригувати методи виконання 

професійних обов’язків відповідно 

до вимог національних та іноземних 

стейкхолдерів (ПР21); 

 демонструвати уміння вивчати та 

застосовувати іноземні інноваційні 

практики ведення обліку (ПР22) 

 вміння виявляти, ставити та вирішувати 

проблеми ЗК01);  

 здатність спілкуватися іноземною мовою 

(ЗК02);  

 навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій (ЗК03);  

 здатність проведення досліджень на 

відповідному рівні (ЗК04); 

 здатність генерувати нові ідеї 

(креативність) (ЗК05);  

 здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел (ЗК06); 

 здатність працювати в міжнародному 

контексті (ЗК07); 

 здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів 

економічної діяльності) (ЗК08);  

 цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності (ЗК09); 

 здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів) (ЗК10); 

 здатність формувати та використовувати 

облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень на всіх 

рівнях управління підприємством в цілях 

підвищення ефективності, 

результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу (СК01);  

 здатність застосовувати теоретичні, 

методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування 

та оптимізації податкових розрахунків 

(СК03);.  

 здатність формувати фінансову звітність 

за міжнародними стандартами, коректно 
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інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію 

для прийняття ефективних управлінських 

рішень (СК04);  

 здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового 

та управлінського обліку, аналізу, аудиту і 

оподаткування у відповідності зі 

стратегічними цілями підприємства 

(СК07);  

 здатність виконувати адміністративно-

управлінські функції у сфері діяльності 

суб’єктів господарювання, органів 

державного сектору (СК08);  

 здатність здійснювати діяльність з 

консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування (СК09);  

 здатність проводити наукові дослідження 

з метою вирішення актуальних завдань 

теорії, методики, організації та практики 

обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування СК10); 

 здатність використовувати, обробляти, 

аналізувати вітчизняні та іноземні 

професійні інформаційні джерела, 

коригувати методи виконання професійних 

обов’язків відповідно до вимог 

національних та іноземних стейкхолдерів 

(СК11); 

 здатність використовувати інноваційні 

технології при виконанні професійних 

обов’язків (СК12) 

 

Розділ 3. Програма навчальної дисципліни 

 

Theme 1. Principles of Accounting according to International Financial Reporting 

Standards (IFRS) 

Discussion of Accounting according to international standards: 1) Why is accounting 

interesting? 2) Why do we need accounting? 3) Why do we need International Financial 

Reporting Standards? 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117127
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117127
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The main purpose of accounting, users of accounting information. An overview of activity 

of the International Financial Reporting Standards Foundation. 

Theme 2. Overview and Introduction to Financial Statements. Administrative 

Matters, Discussion of Accounting Framework 

Introduction to Financial Statements. Balance Sheet (assets, liabilities and owners’ equity). 

Income Statement (revenue, expenses, net income). Statement of retained earnings 

(cumulative sum of undistributed profits). Statement of cash flows (operating, investing 

and financing activities). 

Footnotes; significant accounting policies, estimates. Accounting Framework. Financial 

Statements and the Annual Report. 

Theme 3. Measuring and reporting financial position. 

The Balance Sheet 

Balance Sheet: Assets (current and non-current assets). The Operating Cycle. Balance 

Sheet: Liabilities (current and long-term liabilities). Balance Sheet: Owners’ Equity. 

Accounting Transactions. 

Accounting conventions underpinning the balance sheet (business entity convention, 

money measurement convention, historic cost convention, going concern convention, dual 

aspect convention). 

  

Theme 4. Measuring and reporting financial performance. The Income Statement 

and Principles of Accrual Accounting 

The income statement (profit and loss account). The format of the income statement. The 

income statement: Cost of sales, Classification of expenses, The reporting period. 

The recognition of revenue and expenses. The calculation of depreciation. 

Inventories (stock) costing methods. The problem of bad and doubtful debts. 

Theme 5. Accounting for limited companies 

Generating wealth through limited companies. Managing a company – corporate 

governance and the role of directors. 

Financing limited companies. Raising share capital. Loans and other sources of finance. 

Restriction on the right of shareholders to make drawings of their claim. 

Accounting for limited companies. The directors’ duty to account. The need for 

accounting rules. The main sources of accounting rules. 

Directors’ report. Auditors. Accounting rules and the quality of financial statements. 

  

Theme 6. Measuring and reporting cash flows. Statement of Cash Flows 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117132
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117132
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/page/view.php?id=117123
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=117145
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117142
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117142
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117148
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117148
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117153
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The cash flow statement. Why is cash so important?. The main features of the cash flow 

statement (A definition of cash and cash equivalents. The cash flow statement, the income 

statement and the balance sheet. The form of the cash flow statement). 

Preparing the cash flow statement. Deducing net cash flows from operating activities. 

What does the cash flow statement tell us? 

  

Theme 7. Analyzing and interpreting financial statements 

Financial ratios. Financial ratio classifications. The need for comparison. Calculating the 

ratios. 

Profitability. Efficiency. The relationship between profitability and efficiency. 

Liquidity. Financial gearing. Investment ratios. 

Trend analysis. Ratios and prediction models. Limitations of ratio analysis. 

http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/assign/view.php?id=117145
http://www2.el.puet.edu.ua/st/mod/resource/view.php?id=117158
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Розділ 4. Тематичний план навчальної дисципліни 

Таблиця 3 - Тематичний план навчальної дисципліни «Принципи бухгалтерського обліку (англійською мовою 

викладання)» (денна форма навчання, повний термін навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Змістовий модуль 1. «Principles of Accounting and Introduction to Financial Statements» 

Тема  1. Principles of Accounting according to 

International Financial Reporting Standards 

1. Why do we need accounting?  

2. Why is accounting interesting?  

3. Why do we need International Financial 

Reporting Standards (IFRS)?  

4. What do you know about a history IFRS 

Foundation? 

 
2 

Practical lesson 1 Principles of Accounting 

according to International Financial Reporting 

Standards 

1. Why do we need accounting?  

2. Why is accounting interesting?  

3. Why do we need International Financial 

Reporting Standards (IFRS)?  

4. What do you know about a history IFRS 

Foundation? 

 
2 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. What is the purpose of 
producing accounting information 

2. What is the purpose of the 

International Financial Reporting 
Standards (IFRS)? 

3. What is the International 

Financial Reporting Standards 

Foundation? 

10 

Тема 2. Overview and Introduction to Financial 

Statements. Administrative Matters, Discussion of 

Accounting Framework 
Lesson 1 Administrative Matters, Discussion of 

Accounting Framework 

1. Introduction to Financial Statements  

2. Discussion of Accounting Framework  

3. Financial Statements – the Annual Report 

Lesson 2 Overview and Introduction to Financial 

Statements. 
1. Introduction to Statement of financial 

position. 

2. Introduction to Income Statement. 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Practical lesson 2 Forms of the Statement of 

financial position 
1. The balance sheet equation. 
2. Items of assets. 

3. Items of liabilities. 
4. Items of equity. 

Practical lesson 3 Forms Income Statement. 

1. Expenses. 

2. Revenues. 

3. Net income. 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 
1. The purpose of a balance sheet 

and explain the information it 

contents. 

2. The main parts of an income 
statement and explain the 

information it communicates. 

3. The nature of the statement of 
retained earnings and understand 

the information it communicates. 

20 
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Тема 3. Measuring and reporting financial 

position. The Balance Sheet  

Lesson 1 The Balance Sheet: assets 

1. Current and non-current assets. 
2. Kinds of current assets. 
3. Measuring of inventories. 
4. Measuring of receivable. 
5. Kinds of non-current assets. 
6. Measuring of fixed assets. 
7. Depreciation and amortization. 

 

Lesson 2 The Balance Sheet: equity and liabilities 

1. Common shares. 
2. Preferred shares. 
3. Retained earnings 
4. Current and non-current liabilities. 
5. Bonds at a discount. 
6. Bonds at a premium. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Practical lesson 4 Measuring and reporting 
assets 

1. Current and non-current assets. 
2. Forms of the Balance Sheet. 

 
Practical lesson 5 Accounting for current assets 

1. The Operating Cycle. 
2. Kinds of current assets. 
3. Measuring of inventories. 
4. Measuring of receivable. 

 
Practical lesson 6 Accounting for non-current 

assets 
1. Kinds of non-current assets. 
2. Measuring of fixed assets. 

3. Depreciation. 

4. Amortization. 

 
Practical lesson 7 Accounting for equity 

7. Common shares. 
8. Preferred shares. 
9. Retained earnings. 

 
Practical lesson 8 Accounting for liabilities 

1. Current and non-current liabilities. 
2. Bonds at a discount. 
3. Bonds at a premium. 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. ‘The balance sheet shows how 
much a business is worth.’ Do you 

agree with this statement?  

2. The balance sheet equation. 
3. How does the form of balance 

sheet equation differ between the 

horizontal and vertical balance 

sheet format? 

20 

Тема 4. Measuring and reporting financial 

performance. The Income Statement and 

Principles of Accrual Accounting 

1. Accrual Accounting. 

2. Principle of Revenue Recognition. 

3. Principle of Matching.  

4. Principle of Conservatism. 

5. Measuring and reporting financial 

 

2 

 

 

 

Practical lesson 9 The Income Statement and 

Principles of Accrual Accounting 
1. Accrual Accounting. 

2. Principle of Revenue Recognition. 

3. Principle of Matching.  

4. Principle of Conservatism. 

 
Practical lesson 10 Measuring and reporting 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 
1. Although the income statement 

is a record of past achievement, the 

calculations required for certain 
expenses involve estimates of the 

future.’ What is meant by this 

statement?  

2. ‘Depreciation is a process of 

10 



11 

 
performance. 

 

financial performance. 

1. Gross profit. 
2. Net income. 
3. Kinds of activities. 
4. Forms of Income Statement. 

 allocation and not valuation.’ What 

do you think is meant by this 

statement? 

Змістовий модуль 2. «Accounting for limited companies andAnalyzing financial statements» 

Тема  5. Accounting for limited companies 
1. Ownership of a Corporation. 

2. Stockholders’ Equity. 

3. Authorized, Issued, and Outstanding Capital 
Stock. 

4. Par Value and No-par Value Stock. 

5. Accounting of equity. 

6. Treasury Stock. 
7. Retained Earnings. 

8. The Statement of Stockholders’ Equity. 

 

2 

 

Practical lesson 11 Accounting of equity 
1. Ownership of a Corporation. 

2. Stockholders’ Equity. 
3. Authorized, Issued, and Outstanding Capital 

Stock. 

Practical lesson 12 Measuring and reporting of 

stockholders’ equity 

1. Par Value and No-par Value Stock. 

2. Equity accounts. 
3. The Statement of Stockholders’ Equity. 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 
Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. How does the liability of a 
limited company differ from the 

liability of a real person, in respect 

of amounts owed to others? 

2. What is a reserve? Distinguish 
between a revenue reserve and a 

capital reserve. 

10 

Тема  6. Measuring and reporting cash flows. 

Statement of Cash Flows 

1. Purposes of Cash flow statement. 

2. What is cash? 

3. Three Cash flow activities. 
4. Direct and indirect methods. 

5.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Practical lesson 13 Measuring and reporting cash 
flows.  

1. What is cash? 

2. Three Cash flow activities. 
3. Inflows and outflows from operating 

activity. 

 
Practical lesson 14 Statement of Cash Flows: 
direct and indirect methods. 

1. Purposes of Cash flow statement. 

2. Direct and indirect methods. 
3. Inflows and outflows from financing 

activity. 

4. Inflows and outflows from investing activity. 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 
Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. What is the difference between 

the direct and indirect methods of 
deducing cash generated from 

operations? 

2. What causes the net profit for 
the year not to equal the net cash 

inflow? 

10 
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Тема  7. Analyzing and interpreting financial 

statements 

1. Ratio analysis. 

2. Analysis of Short Term Financial Position or 
Test of Liquidity. 

3. Analysis of Long Term Financial Position or 

Test of Solvency. 
4. Activity Ratios. 

5. Profitability Ratios. 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practical lesson 15 
1. Horizontal analysis. 

2. Vertical analysis. 
3. Ratio analysis. 

 

Practical lesson 16 Test of Liquidity 

1. Current ratio. 

2. Quick ratio. 

3. Absolute liquid ratio. 

 

Practical lesson 17 Important Ratios In Test Of 

Solvency 

1. Debt-equity ratio. 

2. Proprietary ratio. 

3. Solvency ratio. 

4. Fixed assets to net worth ratio. 

5. Current assets to net worth ratio. 

6. Current liabilities to net worth ratio. 

7. Capital gearing ratio. 

8. Fixed assets ratio 

9. Debt servicing ratio. 

10. Dividend coverage ratio. 

 

Practical lesson 18 Activity Ratio 

1. Activity ratios indicate the 

performance of an organisation. 

2. This indicate the effective utilization 

of the various assets of the 

organisation. 

3. Most of the ratio falling under this 

category is based on turnover and 

hence these ratios are called as 

turnover ratios. 

 

Practical lesson 19 General Profitability Ratios 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. What potential problems arise 
for the external analyst from the 

use of balance sheet figures in the 

calculation of financial ratios? 
2. Identify and discuss three 

reasons why the P/E ratio of two 

businesses operating within the 

same industry may differ. 

10 
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1. Gross profit ratio. 

2. Net profit ratio. 

3. Operating ratio. 

4. Operating profit ratio. 

5. Expense ratio. 

 

Practical lesson 20 Test of overall profitability 

1. Return on shareholders investment or 

Net worth ratio. 

2. Return on equity capital. 

3. Return on capital employed. 

4. Return on total resources. 

5. Dividend yield ratio. 

6. Preference dividend cover ratio. 

7. Equity dividend cover ratio. 

8. Price covering ratio. 

9. Dividend pay out ratio. 

10. Earning per share.  

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 20 - 40  90 

 

чний план навчальної дисципліни «Принципи бухгалтерського обліку (англійською мовою викладання)» 

(заочна форма навчання, повний термін навчання) 

Назва теми (лекції) та питання теми 

(лекції) 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Назва теми та питання семінарського, 

практичного або лабораторного заняття 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Завдання самостійної 

роботи в розрізі тем 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 

г
о
д
и

н
 

Змістовий модуль 1. «Principles of Accounting and Introduction to Financial Statements» 

Тема  1. Principles of Accounting according to 

International Financial Reporting Standards 

5. Why do we need accounting?  

6. Why is accounting interesting?  

7. Why do we need International Financial 

Reporting Standards (IFRS)?  

 
1 

Practical lesson 1 Principles of Accounting 

according to International Financial Reporting 

Standards 

5. Why do we need accounting?  

6. Why is accounting interesting?  

7. Why do we need International Financial 

 
0 

 

Виконати тестування за темою. 
Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. What is the purpose of 

producing accounting information 
2. What is the purpose of the 

International Financial Reporting 

10 
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8. What do you know about a history IFRS 

Foundation? 

Reporting Standards (IFRS)?  

8. What do you know about a history IFRS 

Foundation? 

Standards (IFRS)? 

3. What is the International 

Financial Reporting Standards 

Foundation? 

Тема 2. Overview and Introduction to Financial 

Statements. Administrative Matters, Discussion of 

Accounting Framework 
Lesson 1 Administrative Matters, Discussion of 

Accounting Framework 

4. Introduction to Financial Statements  

5. Discussion of Accounting Framework  

6. Financial Statements – the Annual Report 

Lesson 2 Overview and Introduction to Financial 

Statements. 

3. Introduction to Statement of financial 
position. 

4. Introduction to Income Statement. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Practical lesson 2 Forms of the Statement of 

financial position 
5. The balance sheet equation. 
6. Items of assets. 

7. Items of liabilities. 
8. Items of equity. 

Practical lesson 3 Forms Income Statement. 

4. Expenses. 

5. Revenues. 

6. Net income. 

 

 

2 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 
1. The purpose of a balance sheet 

and explain the information it 

contents. 

2. The main parts of an income 
statement and explain the 

information it communicates. 

3. The nature of the statement of 
retained earnings and understand 

the information it communicates. 

20 

Тема 3. Measuring and reporting financial 

position. The Balance Sheet  

Lesson 1 The Balance Sheet: assets 

8. Current and non-current assets. 
9. Kinds of current assets. 
10. Measuring of inventories. 
11. Measuring of receivable. 
12. Kinds of non-current assets. 
13. Measuring of fixed assets. 
14. Depreciation and amortization. 

 

Lesson 2 The Balance Sheet: equity and liabilities 

10. Common shares. 
11. Preferred shares. 
12. Retained earnings 
13. Current and non-current liabilities. 
14. Bonds at a discount. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practical lesson 4 Measuring and reporting 
assets 

3. Current and non-current assets. 
4. Forms of the Balance Sheet. 

 
Practical lesson 5 Accounting for current assets 

5. The Operating Cycle. 
6. Kinds of current assets. 
7. Measuring of inventories. 
8. Measuring of receivable. 

 
Practical lesson 6 Accounting for non-current 

assets 
5. Kinds of non-current assets. 
6. Measuring of fixed assets. 

7. Depreciation. 

8. Amortization. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. ‘The balance sheet shows how 
much a business is worth.’ Do you 

agree with this statement?  

2. The balance sheet equation. 
3. How does the form of balance 

sheet equation differ between the 

horizontal and vertical balance 

sheet format? 

20 
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15. Bonds at a premium.  

Practical lesson 7 Accounting for equity 
16. Common shares. 
17. Preferred shares. 
18. Retained earnings. 

 
Practical lesson 8 Accounting for liabilities 

4. Current and non-current liabilities. 
5. Bonds at a discount. 
6. Bonds at a premium. 

 
Тема 4. Measuring and reporting financial 

performance. The Income Statement and 

Principles of Accrual Accounting 

6. Accrual Accounting. 

7. Principle of Revenue Recognition. 

8. Principle of Matching.  

9. Principle of Conservatism. 

10. Measuring and reporting financial 
performance. 

 

 

1 

 

 

 

Practical lesson 9 The Income Statement and 

Principles of Accrual Accounting 
5. Accrual Accounting. 

6. Principle of Revenue Recognition. 

7. Principle of Matching.  

8. Principle of Conservatism. 

 
Practical lesson 10 Measuring and reporting 

financial performance. 
5. Gross profit. 
6. Net income. 
7. Kinds of activities. 
8. Forms of Income Statement. 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 
1. Although the income statement 

is a record of past achievement, the 

calculations required for certain 

expenses involve estimates of the 
future.’ What is meant by this 

statement?  

2. ‘Depreciation is a process of 
allocation and not valuation.’ What 

do you think is meant by this 

statement? 

10 

Змістовий модуль 2. «Accounting for limited companies andAnalyzing financial statements» 

Тема  5. Accounting for limited companies 

9. Ownership of a Corporation. 
10. Stockholders’ Equity. 

11. Authorized, Issued, and Outstanding Capital 

Stock. 
12. Par Value and No-par Value Stock. 

13. Accounting of equity. 

14. Treasury Stock. 
15. Retained Earnings. 

16. The Statement of Stockholders’ Equity. 

 

1 

 

Practical lesson 11 Accounting of equity 
4. Ownership of a Corporation. 

5. Stockholders’ Equity. 
6. Authorized, Issued, and Outstanding Capital 

Stock. 

Practical lesson 12 Measuring and reporting of 

stockholders’ equity 

4. Par Value and No-par Value Stock. 

5. Equity accounts. 
6. The Statement of Stockholders’ Equity. 

 

1 

 

 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 
тем. 

1. How does the liability of a 

limited company differ from the 
liability of a real person, in respect 

of amounts owed to others? 

2. What is a reserve? Distinguish 
between a revenue reserve and a 

capital reserve. 

10 
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Тема  6. Measuring and reporting cash flows. 

Statement of Cash Flows 

6. Purposes of Cash flow statement. 

7. What is cash? 
8. Three Cash flow activities. 

9. Direct and indirect methods. 

10.  

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Practical lesson 13 Measuring and reporting cash 
flows.  

4. What is cash? 
5. Three Cash flow activities. 

6. Inflows and outflows from operating 

activity. 

 
Practical lesson 14 Statement of Cash Flows: 
direct and indirect methods. 

5. Purposes of Cash flow statement. 
6. Direct and indirect methods. 

7. Inflows and outflows from financing 

activity. 

8. Inflows and outflows from investing activity. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 

1. What is the difference between 
the direct and indirect methods of 

deducing cash generated from 

operations? 
2. What causes the net profit for 

the year not to equal the net cash 

inflow? 

10 

Тема  7. Analyzing and interpreting financial 

statements 

6. Ratio analysis. 
7. Analysis of Short Term Financial Position or 

Test of Liquidity. 

8. Analysis of Long Term Financial Position or 
Test of Solvency. 

9. Activity Ratios. 

10. Profitability Ratios. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practical lesson 15 
4. Horizontal analysis. 
5. Vertical analysis. 

6. Ratio analysis. 

 

Practical lesson 16 Test of Liquidity 

4. Current ratio. 

5. Quick ratio. 

6. Absolute liquid ratio. 

 

Practical lesson 17 Important Ratios In Test Of 

Solvency 

11. Debt-equity ratio. 

12. Proprietary ratio. 

13. Solvency ratio. 

14. Fixed assets to net worth ratio. 

15. Current assets to net worth ratio. 

16. Current liabilities to net worth ratio. 

17. Capital gearing ratio. 

18. Fixed assets ratio 

19. Debt servicing ratio. 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконати тестування за темою. 

Підготувати доповідь на одну із 

тем. 
1. What potential problems arise 

for the external analyst from the 

use of balance sheet figures in the 
calculation of financial ratios? 

2. Identify and discuss three 

reasons why the P/E ratio of two 

businesses operating within the 
same industry may differ. 

10 

 



17 

 

20. Dividend coverage ratio. 

 

Practical lesson 18 Activity Ratio 

4. Activity ratios indicate the 

performance of an organisation. 

5. This indicate the effective utilization 

of the various assets of the 

organisation. 

6. Most of the ratio falling under this 

category is based on turnover and 

hence these ratios are called as 

turnover ratios. 

 

Practical lesson 19 General Profitability Ratios 

6. Gross profit ratio. 

7. Net profit ratio. 

8. Operating ratio. 

9. Operating profit ratio. 

10. Expense ratio. 

 

Practical lesson 20 Test of overall profitability 

11. Return on shareholders investment or 

Net worth ratio. 

12. Return on equity capital. 

13. Return on capital employed. 

14. Return on total resources. 

15. Dividend yield ratio. 

16. Preference dividend cover ratio. 

17. Equity dividend cover ratio. 

18. Price covering ratio. 

19. Dividend pay out ratio. 

20. Earning per share.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разом 10 - 10  70 
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Розділ 5. Оцінювання результатів навчання  

Таблиця 7 – Розподіл балів за результатами вивчення навчальної дисципліни 

«Облік у банках» 
 

Види робіт 

Максимальна 

кількість 

балів 

Поточне оцінювання: захист домашніх завдань (10 балів); 

виконання навчальних завдань (10 балів); виконання завдань для 

самостійної роботи (20 балів); 2 тестування (10 балів); 2 поточні 

модульні роботи (10 балів) 

60 

Іспит 40 

Разом 100 

 

Таблиця 8 – Шкала оцінювання знань здобувачів вищої освіти за результатами 

вивчення навчальної дисципліни «Принципи бухгалтерського обліку 

(англійською мовою викладання)» 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка за 

шкалою 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

90–100 А Відмінно  

82–89 В Дуже добре  

74–81 С Добре 

64–73 D Задовільно 

60–63 Е Задовільно достатньо 

35–59 FX Незадовільно з можливістю проведення 

повторного підсумкового контролю 

0–34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням навчальної дисципліни та 

проведенням підсумкового контролю 
 

Розділ 6. Інформаційні джерела 

 

1. Briggs R. Accounting: Accounting Made Simple for Beginners, Basic Accounting 

Principles and How to Do Your Own BookkeepingPaperback (2018). 

2. Shields G. Accounting: The Ultimate Guide to Accounting for Beginners (2017). 

3. Haroun Ch. Learn Accounting the Easy Way! (2016). 

4. Label W. Accounting for Non-Accountants: The Fast and Easy Way to Learn the 

Basics (Quick Start Your Business) (2013). 

5. Atrill P., McLaney E. Accounting and Finance for Non-Specialists (2012). 

 

 

Web-ресурси 

  https://www.ifrs.org/ 

https://www.ifrs.org/
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 https://www.fasb.org/ 

 https://www.journalofaccountancy.com/ 

 https://www.accountingcoach.com/ 

 https://www.accounting-degree.org/ 

 https://www.nysscpa.org/professional-resources/accounting-terminology-

guide#sthash.fP2gpqTP.dpbs 

 https://www.investopedia.com/ 

 

Розділ 7. Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

 

 дистанційний курс в програмній оболонці Moodle; 

 пакет програмних продуктів Microsoft Office; 

 пакет програмних продуктів Microsoft Excel.  

https://www.fasb.org/
https://www.journalofaccountancy.com/
https://www.accountingcoach.com/
https://www.accounting-degree.org/
https://www.nysscpa.org/professional-resources/accounting-terminology-guide#sthash.fP2gpqTP.dpbs
https://www.nysscpa.org/professional-resources/accounting-terminology-guide#sthash.fP2gpqTP.dpbs
https://www.investopedia.com/
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