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Силабус навчальної дисципліни  

«Теорія обліку та сучасні концепції звітності» 

 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Освітня програма  «Облік і оподаткування» 

Освітній рівень третій (освітньо-науковий) 

Статус дисципліни Обов’язкова  

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1 курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 4 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 14 год.   

Практичні (семінарські) – 18 год. 

Самостійна робота – 88 год. 

Форма підсумкового контролю Екзамен 

Кафедра Кафедра «Обліку і бізнес-консалтингу», ауд. 208 (гол. 

корп.), (057) 702-18-30 (дод. 3-37) 

Сайт кафедри: http://kafacco.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Пилипенко Андрій Анатолійович, д.е.н., професор 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

andriy.pylypenko@hneu.net 

Дні занять Лекції: згідно діючого розкладу занять 

Практичні: згідно діючого розкладу занять 

Лабораторні: згідно діючого розкладу занять 

Консультації На кафедрі обліку та бізнес-консалтингу, очні, відповідно 

до графіку консультацій, індивідуальні, чат в ПНС 

 

Мета навчальної дисципліни: формування компетенції щодо представлення бухгалтерського 

обліку і звітності як об’єкта проведення наукових досліджень та надання практичного 

інструментарію для розробки рекомендації з удосконалення обліково-аналітичного процесу 

через продукування нових ідей 

Передумови для навчання 

Здобувач повинен володіти достатніми знаннями з навчальних дисциплін: філософія науки; 

Дисципліни підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Бухгалтерський облік: теорії, концепції, перспективи  

Тема 1. Історія формування та роль бухгалтерського обліку в становленні економічної науки. 

Тема 2. Структура необхідність та шляхи розвитку бухгалтерського теоретичного знання.  

Тема 3. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку та сучасних концепцій організації 

інституту професійних бухгалтерів 

Тема 4. Підходи до побудови бухгалтерських облікових теорій та технологія опису нових 

об’єктів облікового спостереження в наукових дослідженнях 

 

Змістовий модуль 2. Сучасні концепції звітності в менеджменті суб’єктів 

господарювання 

Тема 5. Особливості розгляду звітності підприємств як об’єкта проведення наукових 

досліджень. 

Тема 6. Сучасні концепції звітності підприємств: інтегрована, управлінська та консолідована 

звітність. 

http://kafacco.hneu.edu.ua/
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http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=423012
http://rozklad.hneu.edu.ua/schedule/schedule?employee=422721
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Тема 7. Стратегічні системи вимірювання та звітність підприємств в контурах вартісно-

орієнтованого корпоративного управління. 

Тема 8. Організація інформаційно-аналітичного забезпечення формування та використання 

звітної інформації 

 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7148   

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання сформованих компетентностей враховує види занять, які 

передбачають лекційні, практичні, лабораторні заняття, а також виконання самостійної 

роботи. Оцінювання сформованих компетентностей у студентів здійснюється за 

накопичувальною 100-бальною системою. Поточний контроль, що здійснюється протягом 

семестру під час проведення практичних (семінарських) занять та самостійної роботи 

оцінюється сумою набраних балів. Максимально можлива кількість балів за поточний та 

підсумковий контроль упродовж семестру – 100 та мінімально можлива кількість балів, – 60.  

Поточний контроль включає наступні контрольні заходи: виконання практичних 

завдань; перевірка есе, тез доповіді або наукової статті на задану тематику; проведення 

письмової контрольної роботи. Підсумковий контроль знань та компетентностей студентів з 

навчальної дисципліни здійснюється на підставі проведення письмового іспиту. До іспиту 

допускають студентів, що мають оцінки не менше ніж 35 балів із максимальних 60 балів 

поточного контролю знань. Іспит оцінюють за 40-бальною шкалою. 

Більш детальна інформація щодо оцінювання  та накопичування балів з навчальної 

дисципліни наведена у робочому плані (технологічній карті) з навчальної дисципліни. 

 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності. 

Порушеннями академічної доброчесності вважаються: академічний плагіат, фабрикація, 

фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання. За порушення 

академічної доброчесності здобувачі освіти притягуються до такої академічної 

відповідальності: повторне проходження оцінювання відповідного виду навчальної роботи. 

Пропущені заняття з поважної причини можуть бути відпрацьовані пізніше. Всі завдання 

мають бути здані вчасно відповідно до графіка. Студенти, які будуть виконувати завдання 

після встановленого терміну, будуть оцінюватися із застосуванням коефіцієнту 0,75 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни (http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/26595).  
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