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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
Мета курсу Набуття студентами необхідних теоретичних знань, умінь та навичок для розв’язання складних 

практичних завдань і проблем у сфері обліку з використанням  концептуальних основ Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та їх Тлумачень.  

Завдання курсу Засвоєння теоретичних та методичних основ облікового оформлення господарських операцій, 

організаційних форм обліку, способів і форм реалізації функцій бухгалтерського обліку за 

міжнародними стандартами з урахуванням специфіки підприємства на сучасному етапі розвитку 

нормативно-правової бази України. 

Компетентності Передбачені освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»: 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

СК9. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту підприємства та 

інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних завдань теорії, 

методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Програмні 

результати 

навчання 

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання 

на підставі діючого податкового законодавства.  

ПР10. Збирати, оцінювати та аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування релевантної 

інформації в цілях прийняття управлінських рішень.  

ПР11. Розробляти та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання.  

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати врівноважені стосунки з 

членами колективу (команди), споживачами, контрагентами, контактними аудиторіями.  

ПР19. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і розвідувальні роботи, здійснювати їх 

інформаційне, методичне, матеріальне, фінансове та кадрове забезпечення.  

  

 



СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години  

(лекції / 

лабораторні) 

Зміст тем курсу Завдання 

Оціню-

вання 

(балів) 

Змістовий модуль 1 

Тема 1. Історія 

розвитку МСБО та 

організаційна 

структура  Ради з 

міжнародних 

стандартів 

бухгалтерського 

обліку 

 

2/2 1.1.Причини створення МСБО 

1.2 Історія розвитку МСБО 

1.3 Сутність та принципи МСБО 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах.  

5 

Тема 2. 

Концептуальна і 

методологічна 

основа МСФЗ 

 

2/2 2.1. Сутність та класифікація 

концептуальної основи фінансової 

звітності 

2.2. Користувачі фінансової звітності 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Тема 3. Облік 

основних засобів і 

нематеріальних 

активів 

 

6/6 3.1. Визначення, визнання, класифікація 

та оцінка основних засобів 

3.2. Облік надходження та вибуття 

основних засобів 

3.3. Облік амортизації 

3.4. Облік переоцінки та зменшення 

корисності 

3.5. Облік нематеріальних активів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Тема 4. Облік 

запасів, грошових 

коштів та 

6/4 4.1. Визначення, визнання, класифікація 

запасів 

4.2. Оцінка запасів при надходженні і 

вибутті 

4.3. Облік надходження і реалізації 

запасів 

4.4. Облік грошових коштів 

4.5. Облік дебіторської заборгованості 

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Модульний 

контроль 

2  Проходження тестування в 

системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

10 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Облік 

зобов’язань, 

забезпечень та  

виплат працівникам 

 

4/4 5.1. Визначення, визнання та оцінка 

зобов’язань та забезпечень 

5.2. Оцінка та облік зобов’язань та 

забезпечень 

5.3.Облік виплат працівникам 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Тема 6. Облік  

власного катіталу та  

його інструментів 

4/2 6.1. Визнання та визначення власного 

капіталу та його інструментів 

6.2. Класифікація капіталу 

6.3. Оцінка, облік капіталу та його 

інструментів 

Опрацювання лекційного 

матеріалу, самостійна 

робота щодо опрацювання  

нормативних джерел 

передбачених робочою 

програмою дисципліни. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

5 



інструктивно-методичних 

матеріалах. 

Тема 7. Облік 

доходів і витрат 

 

4/2 7.1. Облік доходів та їх оцінка 

7.2. Облік витрат  

7.3.Облік витрат за договорами оренди 

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

5 

Тема 8. Облік 

податку на прибуток 

2/2 8.1 Нормативно податкове регулювання 

8.2. Ставки податку на прибуток і 

порядок його  обчислення 

8.3. Визначення та класифікація різниць 

між обліковим та податковим прибутком 

(збитком) 

8.4.Визнання та оцінка податку на 

прибуток, його облік 

Опрацювання лекційного 

матеріалу , самостійне 

опрацювання питань лекції. 

Виконання практичних 

завдань, наведених в 

інструктивно-методичних 

матеріалах. 

 

Модульний 

контроль 

2  Проходження тестування в 

системі електронного 

забезпечення навчання в 

Moodle 

10 

ІНДЗ   Підготовка студентом 

денної форми навчання 

слайд-презентації з обраної 

теми дисципліни 

10 

Всього за 1 семестр 30/28   70 

Екзамен    30 

Всього за курс    100 

 

ПОЛІТИКИ КУРСУ 

 
Політика оцінювання В основу рейтингового оцінювання знань закладена 100-бальна шкала оцінювання 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи, модульного контролю, підсумкового контролю тощо). Встановлюється, 

що при вивченні дисципліни до моменту підсумкового контролю (іспиту) здобувач може 

набрати максимально 70 балів. На підсумковому контролі (іспит) здобувач може набрати 

максимально 30 балів, що в сумі і дає 100 балів. 

Політика щодо 

академічної 

доброчесності 

Під час підготовки рефератів та індивідуальних науково-дослідних завдань, проведення 

контрольних заходів здобувачі повинні дотримуватися правил академічної доброчесності, 

які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Очікується, що роботи студентів 

будуть їх оригінальними дослідженнями чи міркуваннями. Жодні форми порушення 

академічної доброчесності не толеруються. Виявлення ознак академічної недоброчесності 

в письмовій роботі здобувача є підставою для її незарахування викладачем, незалежно від 

масштабів плагіату 

Політика щодо 

відвідування 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування тощо) навчання може відбуватись індивідуально (за погодженням 

із деканом факультету) 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 
Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 




