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Місце дисципліни в освітній програмі 
Освітня програма Облік і оподаткування 

Перелік 

загальних 

компетентностей 

(ЗК) 

ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК04. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

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

ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного 

рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК11. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Знання та 

розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності 

Перелік фахових 

компетентностей 

(СК) 

СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з  вимогами менеджменту підприємства 

СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень  

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 

ПР01. Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо комплексного 

бачення сучасних проблем економіки та управління 

 ПР09. Формувати фінансову звітність за національними та міжнародними 

стандартами для суб’єктів господарювання на корпоративному рівні, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень 

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

формування релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень  

ПР18. Дотримуватися норм професійної та академічної етики, підтримувати 

врівноважені стосунки з членами колективу (команди), споживачами, 

контрагентами, контактними аудиторіями 



Опис дисципліни 

Структура 

навантаження 

студентів 

Кількість годин – 150 

Кількість лекційних годин – 22 

Кількість практичних занять – 28 

Кількість годин для самостійної роботи студентів – 100 

Форма підсумкового контролю – іспит 

Методи навчання В рамках вивчення дисципліни планується проведення лекцій та практичних 

занять. Послідовність проведення лекційних і практичних занять буде відповідати 

розробленій робочій програмі курсу.  

Поряд із традиційними методами, при викладанні дисципліни для активізації 

навчального процесу передбачено застосування сучасних навчальних технологій, 

таких, як: проблемні лекції, робота в малих групах, семінари-дискусії, ділові ігри, 

презентації. В разі дистанційного навчання, студенти протягом вивчення 

дисципліни мають можливість використовувати систему дистанційного навчання 

Moodle, а також сучасні платформи для відео конференцій (Zoom, Viber, Google 

Meet). 

Мета курсу набуття студентами необхідних теоретичних знань, умінь та навичок для 

розв’язання складних практичних завдань і проблем у сфері обліку і звітності з 

використанням  Міжнародних стандартів фінансової звітності, Концептуальної 

основи Міжнародних стандартів фінансової звітності, Міжнародних стандартів 

фінансової звітності, їх Тлумачень 

Завдання курсу - розкриття принципів і методів обліку та фінансової звітності за міжнародними 

стандартами; 

- складання фінансових звітів за вимогами міжнародних стандартів;  

- формування вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми для підготовки 

інформації, необхідної менеджерам для прийняття управлінських рішень 

Зміст дисципліни 
Змістовий модуль 1 

Тема 1.  Концептуальні засади міжнародних стандартів фінансової звітності   

Тема 2. Склад і структура фінансових звітів та основні вимоги до їх подання                                                                                                   

Тема 3. Accounting policy (Тема 3. Облікова політика) 

Тема 4. Консолідована звітність 

Змістовий модуль 2 

Тема 5. Облік і звітність за довгостроковими активами 

Тема 6. Облік і звітність поточних активів 

Змістовий модуль 3 

Тема 7. Облік і звітність за виплатами працівникам 

Тема 8. Облік і звітність зобов’язань і забезпечень 

Тема 9. Визнання, оцінка, подання та розкриття інформації про власний капітал 

  

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 (есе) 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) навчання може відбуватись індивідуально (за 

погодженням із деканом факультету) 

 

 

 



Розподіл балів, які отримують студенти денної форми навчання 

Види робіт Поточний (модульний контроль) Підсум- 

ковий 

контр

оль 

Су

ма ЗМ 1 ЗМ 2 ЗМ 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   
Контроль знань 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

30 100 
Практичні заняття 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Самостійна робота 5 2 5   
Поточний модульний контроль 5 3 5 
Всього 30 15 25 

 

Розподіл балів, які отримують студенти заочної форми навчання 

 

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 

 
Методичне забезпечення 

1 Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки з дисципліни «Облік і звітність за 

міжнародними стандартами» для виконання практичних завдань студентами 

денної форми навчання спеціальності 071  «Облік і оподаткування» з дисципліни 

«Облік і звітність за міжнародними стандартами.. Умань, 2021. 45 с. 

2 Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для практичних завдань та  виконання 

контрольної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 071  «Облік і 

оподаткування» з дисципліни «Облік і звітність за міжнародними стандартами. 

Умань, 2021.  38 с. 

3 Кучеренко Т.Є. Методичні вказівки для виконання самостійних та індивідуальних 

завдань студентів денної форми навчання спеціальності 071  «Облік і 

оподаткування» освітнього ступеня магістр  з дисципліни «Облік і звітність за 

міжнародними стандартами».  Умань, 2021. 24 с.  

 

Види робіт Поточний контроль Підсумковий 

контроль 

(екзамен)  

 

Сума Поточний контроль 

Практичні заняття 30 Х 30 

Контрольна  робота 40 Х 40 

Підсумковий контроль Х 30 30 

Усього 70 30 100 


