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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня 

пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду 

наукових публікацій за заданою проблематикою дисципліни, 

поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при 

виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо підходять 

до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Роль і значення оцінки в сучасних економічних умовах; суть 

принципів, критеріїв та методики оцінки господарських засобів і 

джерел їх формування відповідно до основних класифікаційних груп 

та умов проведення оцінки; зміст процесу визначення вартості об’єктів 

обліку у контексті сучасних нормативних вимог законодавства 

України та Міжнародних стандартів обліку. 

Чому це треба вивчати?  Підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на 

національному та міжнародному ринку праці фахівців, які здатні 

розв’язувати спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері 

бухгалтерського обліку та оцінки ресурсів підприємства. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження.   

Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання.  

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання.  

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність: 071 Облік і оподаткування 

Освітня програма:  Облік і оподаткування 

Рівень вищої освіти: Другий (магістерський)  

Курс: 2 

Семестр: 3 



Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському 

персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 

Обґрунтовувати інноваційні підходи до інформаційного забезпечення 

системи контролю використання ресурсного потенціалу суб’єктів 

господарювання та органів державного сектору з урахуванням 

стратегії розвитку бізнесу.  

Знати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутні послуги з дотриманням вимог 

професійної етики.  

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування в системі прийняття управлінських рішень з метою їх 

оптимізації.  

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську практику.  

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

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

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності). 

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. 

Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства. 

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків. 

Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням 

вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.  

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства. 

Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.   

Зміст дисципліни Предмет, об’єкт, завдання бухгалтерського обліку. 

Господарські засоби підприємства та джерела їх утворення як об’єкти 

бухгалтерського обліку. 

Оцінка та калькуляція. 

Оцінка грошових ресурсів підприємства. 

Оцінка дебіторської заборгованості підприємства. 

Оцінка кредиторської заборгованості підприємства. 

Оцінка фінансових результатів діяльності підприємства. 

Оцінка власних і позикових джерел підприємства. 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 

додаткових декількох видів завдань: підготовці доповідей за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; підготовка до поточного контролю знань, 

що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного та 



практичного матеріалу за зазначеною тематикою; систематизацію 

вивченого матеріалу з метою підготовки до заліку (перелік міститься в 

Методичних вказівках для підготовки до семінарських (практичних) 

занять), а також обов’язкових письмових індивідуальних навчально-

дослідних завдань (за вибором студента) – Методичні вказівки 

розміщені в ІОС Moodle.  

Міждисциплінарні зв’язки Система оподаткування підприємств, організація бухгалтерського 

обліку, організація і методика аудиту, оцінка в бухгалтерському 

обліку. 
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, 

ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною 

визначається розділом 8 Положення про порядок організації 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини – види та критерії оцінювання 

відображені в робочій програмі з дисципліни. 

Підсумковий контроль Залік. 

Порядок та організація контроль знань здобувачів вищої освіти, 

зокрема умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 
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