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СИЛАБУС 
навчальної дисципліни 
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Курс та семестр вивчення 2 курс, 3 семестр 

Освітня програма/спеціалізація «Облік і аудит» 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування»  

Галузь знань    07 - Управління та адміністрування  

Ступінь вищої освіти   бакалавр 

 
ПІБ НПП, який веде дану дисципліну,                  Мілька Алла Іванівна 
науковий ступінь і вчене звання,        к.е.н., доцент 
посада                          завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту 

 

Контактний телефон +38-050-7293134 

Електронна адреса allamilka39@gmail.com 

Розклад навчальних занять http://schedule.puet.edu.ua/ 

Консультації очна: http://www.buhoblic.puet.edu.ua/forstdz.php 

он-лайн: електронною поштою, пн-пт з 11.00-13.00  

Сторінка дистанційного курсу https://el.puet.edu.ua/ 
 

Опис навчальної дисципліни 

Мета вивчення 
навчальної 
дисципліни 

Полягає у формуванні системи знань з теорії та практики ведення 
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності згідно з вимогами 

національних та міжнародних стандартів підприємствами малого бізнесу 

Тривалість 
5 кредитів ЄКТС/150 годин (лекції 20 год., практичні заняття 40 год., самостійна 

робота 90 год.) 

Форми та методи 
навчання 

Лекції та практичні заняття в аудиторії та виїзні з  використанням  методів  мозкового 

штурму, самостійна робота поза розкладом. Екскурсії, ділова гра, підготовка рефератів, 

участь у конференціях, дискусії, методи усного контролю і самоконтролю, 
індивідуальне опитування 

Система поточного 
та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; захист домашнього завдання; 

обговорення матеріалу занять; виконання навчальних завдань; доповіді з 

рефератами та їх обговорення; тестування; поточна модульна робота. 
Підсумковий контроль: ПМК (залік) 

Базові знання  
Наявність широких знань з ведення фінансового обліку та звітності 

підприємства. 

Мова викладання Українська 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Перелік компетентностей, які забезпечує дана навчальна дисципліна, програмні результати 

навчання 

Програмні результати 

навчання 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

ПР04. Формувати й 

аналізувати фінансову, 
управлінську, податкову і 

статистичну звітність 

підприємств та правильно 
інтерпретувати отриману 

інформацію для прийняття 

управлінських рішень.  

ПР13. Усвідомлювати 
особливості функціонування 

підприємств у сучасних 

умовах господарювання та 
демонструвати розуміння їх 

ринкового позиціонування.  

• ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

• ЗК09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

• ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

• ЗК11. Навички використання сучасних інформаційних систем і 

комунікаційних технологій.  

• СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 
систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.  
 

 
Тематичний план навчальної дисципліни 

Назва теми Види робіт 
Завдання самостійної роботи у 

розрізі тем 

Модуль 1. Організація обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за національними та міжнародними 

стандартами 

Тема 1. Характеристика суб’єктів 
малого  підприємництва 

 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; виконання завдань 

для  самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове 
завдання для  самостійної 

роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за 
темою 

Тема 2. Порядок застосування 

суб’єктами малого підприєм-
ництва спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; виконання завдань 

для  самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове 

завдання для  самостійної 
роботи. Опрацювати 

нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем,за 

темою 

Тема 3. Форми ведення 

бухгалтерського обліку 

суб’єктами малого підпри-
ємництва 

 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 
навчальних завдань; виконання завдань 

для  самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове 

завдання для  самостійної 

роботи. Опрацювати 
нормативно-правові документи, 

рекомендовані викладачем за 

темою 

Модуль  2. Методика обліку і звітності суб’єктів малого підприємництва за національними та 
міжнародними стандартами 

Тема 4. Облік активів суб’єктів 

малого підприємництва 

 
 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 
навчальних завдань; виконання завдань 

для  самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове 

завдання для  самостійної 

роботи. Опрацювати норма-
тивно-правові документи, реко-

мендовані викладачем за темою 

Тема 5. Облік власного капіталу та 
зобов’язань суб’єктів малого 

підприємництва 

 

 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; виконання завдань 

для  самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове зав-
дання для  самостійної роботи. 

Опрацювати нормативно-

правові документи, рекомен-

довані викладачем за темою 



Тема 6. Облік витрат, доходів і 

фінансових результатів суб’єктів 
малого підприємництва 

 

Відвідування занять; захист 

домашнього завдання; обговорення 
матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; виконання завдань 

для  самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове 

завдання для  самостійної 
роботи. Опрацювати норма-

тивно-правові документи, реко-

мендовані викладачем за темою 

Тема 7. Звітність суб’єктів малого 
підприємництва 

Відвідування занять; захист 
домашнього завдання; обговорення 

матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; виконання завдань 
для  самостійної роботи; тестування 

Виконати розрахункове 
завдання для  самостійної 

роботи. Опрацювати норма-

тивно-правові документи, реко-
мендовані викладачем за темою 

 
Інформаційні джерела 

1. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Спрощена фінансова звітність» - Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 

Міжнародний стандарт фінансової звітності для малих та середніх підприємств (МСФЗ для МСП). – Режим 
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_063 

2. Бенько І. Д. Проблеми й перспективи застосування МСФЗ (IFRS) для малих та середніх підприємств / І. Д. 

Бенько // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2016. - Т. 21, Вип. 7(1). - С. 168-
172. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2016_21_7%281%29__39 

3. Богуцька Л. Т. Актуальні питання підготовки фінансової звітності за МCФЗ: завдання та виклики 

сучасності. Економіка і суспільство. Мукачівський державний університет. 2017. Випуск № 13. С. 1302-1306. – 
Режим доступу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/13_ukr/217.pdf (дата звернення: 

4. Розпорядження про схвалення Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в 

Україні. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/911-2007-%D1%80 
 

Програмне забезпечення навчальної дисципліни 

• Пакет програмних продуктів Microsoft Office.  

• Програмні  продукти М.Е.Doc та FreeZvit.  

 
Політика вивчення навчальної дисципліни та оцінювання 

• Політика щодо термінів виконання та перескладання: завдання, які здаються із порушенням термінів без поважних 

причин, оцінюються на нижчу оцінку (75 % від можливої максимальної кількості балів за вид діяльності). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу провідного викладача за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний). 

• Політика щодо академічної доброчесності: студенти мають свідомо дотримуватися «Положення про академічну 

доброчесність» (http://puet.edu.ua/sites/default/files/polozhennya_pro_akademichnu_dobrochesnist_2020.pdf);списування 

під час виконання поточних модульних робіт та тестування заборонено (в т. ч. із використанням мобільних девайсів). 

Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування та підготовки практичних завдань 

в процесі заняття. 

• Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим компонентом. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, працевлаштування, стажування) навчання може відбуватись в он-лайн формі (Moodle) за погодженням із 

провідним викладачем. 

• Політика зарахування результатів неформальної освіти: http://www.puet.edu.ua/uk/neformalna-os. 
 

Оцінювання 
Підсумкова оцінка за вивчення навчальної дисципліни розраховується через поточне оцінювання 

Види робіт 
Максимальна 

кількість балів 

Модуль 1 (теми 1-3): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 

50 

Модуль 2 (теми 4-6): відвідування занять (8 балів); захист домашнього завдання (8 балів); 

обговорення матеріалу занять (4 бали); виконання навчальних завдань (8 балів); завдання 

самостійної роботи (8 балів); тестування (4 бали); поточна модульна робота (10 балів) 
50 

Разом 100 

 
Шкала оцінювання здобувачів вищої освіти за результатами вивчення навчальної дисципліни 

http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121792
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121777
http://www2.el.puet.edu.ua/zo/mod/url/view.php?id=121777
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_063
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2016_21_7%281%29__39


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 повторного складання 

0-34 F 
Незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

навчальної дисципліни 

 

 


