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Консультації з питань
навчання по
дисципліні
відбуваються
Сторінка дисципліни

Консультації в день проведення практичних занять (за попередньою
домовленістю). Також можливі он-лайн консультації через Microsoft
Teams. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на
електронну пошту викладача або зателефонувати.
https://econom.lnu.edu.ua/course/otsinka-v-buhhalterskomu-obliku-eko

Інформація про
дисципліну

Оцінка в бухгалтерському обліку є одним з основних його елементів,
який дає змогу отримати узагальнене уявлення про майновий стан та
результати діяльності підприємства. Саме оцінка має забезпечити
обґрунтоване грошове вираження відносної корисності активів і
відповідне ринкове позиціонування господарюючих суб’єктів.
Вимірювання вартості об’єктів обліку створює передумови для
порівняння, групування, узагальнення та аналізу різноманітних
показників,
що
характеризують
функціонування
суб’єктів
господарювання у часовому вимірі.
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Коротка анотація
курсу

Мета та цілі курсу

Дисципліна «Оцінка в бухгалтерському обліку» є нормативною
дисципліною з спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для освітньої
програми «Облік і оподаткування», яка викладається в другому семестрі
в обсязі 3 кредити (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою
ECTS).
Навчальну дисципліну розроблено таким чином, щоб надати учасникам
необхідні знання, обов’язкові для того, щоб якісно виконувати завдання
щодо оцінки та визначення вартості усіх видів об’єктів бухгалтерського
обліку та оподаткування у процесі навчання та в ході професійної
діяльності у сфері бухгалтерського обліку. Тому у курсі представлено
основні принципи, підходи, методи та інструменти, які потрібні для
здійснення
об’грунтованої
та
достовірної
оцінки
об’єктів
бухгалтерського обліку.
Метою вивчення нормативної дисципліни «Оцінка в бухгалтерському
обліку» є набуття студентами теоретичних знань щодо порядку
здійснення оцінки об’єктів обліку, формування умінь і навичок
оцінювання різноманітних об’єктів обліку на підприємствах.

Література для
вивчення дисципліни

Завданнями дисципліни «Оцінка в бухгалтерському обліку» є вивчення:
ролі і значення оцінки в сучасних економічних умовах, принципів,
критеріїв та методики оцінки господарських засобів і джерел їх
формування відповідно до основних класифікаційних груп та умов
проведення оцінки, процесу визначення вартості об’єктів обліку у
контексті сучасних нормативних вимог законодавства України та
Міжнародних стандартів обліку.
Основна література:
1. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига, Т.В.
Гладких, М.М. Орищенко. – К. : Центр навчальної і практичної
літератури, 2019. – 438 с.
2. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / Н.В. Гудзь, П.В.
Денчук, Р.В. Романів. – [2-ге вид., перероб і доп.]. – К. : Центр навчальної
літератури, 2019. – 424 с.
3. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В.Й. Плиса, З.П.
Плиса. – К. : Каравела, 2019. – 560 с.
4.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і
звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2016, – 928 с.
Додаткова література:
1. Білоусько В. С. Теорія бухгалтерського обліку / В. С. Білоусько, М. І.
Беленкова. – К.: Ліра-К, 2014. – 402 с.
2. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Ю.А. Верига. – К. :
Центр навчальної і практичної літератури, 2019. – 520 с.
3. Давидюк Т.В. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Т.В. Давидюк,
О.В. Манойленко, Т.І. Ломаченко, А.В. Резніченко. – Харків,
Видавничий дім «Гельветика», 2016. – 392 с.
4. Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В.
Гливенко. – [2-ге вид.]. – К. : Каравела, 2019. – 676 с.
5. Лисиченко О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / О.О. Лисиченко,
П.Й. Атамас, О.П. Атамас. – К. : Центр навчальної і практичної
літератури, 2019. – 356 с.
6. Максімова В. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / В. Ф. Максімова. –
Одеса: ОНЕУ, 2012 – 670 с.
7. Плаксієнко В.Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. /
В.Я. Плаксієнко. – К. : Центр навчальної і практичної літератури, 2019.
– 509 с.
8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку // Затверджені
відповідними наказами Міністерства фінансів України.
9. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т.
В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. –
688 с.
10.Шара Є.Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік:
навчальний поcібник / Є.Ю. Шара. – К. : Центр навчальної літератури,
2019. – 422 с.
11. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець.
– К.: Знання, 2015. – 572 с.
Інформаційні ресурси:

1. Офіційний портал Верховної Ради України
http://rada.gov.ua/
2. Сайт електронної бухгалтерської газети «Інтерактивна Бухгалтерія» http://www.interbuh.com.ua/ua/
3. Офіційний сайт всеукраїнської професійної бухгалтерської газети
«Все про бухгалтерський облік»
http://www.vobu.com.ua/
4. Офіційний сайт професійного видання Бухгалтер 911:
https://buhgalter911.com/uk/?utm_source=all-sites&utm_medium=topmenu&utm_campaign=from-top-menu
Обсяг курсу
Очікувані результати
навчання

Ключові слова
Формат курсу
Теми
Підсумковий
контроль, форма
Пререквізити

32 години аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин
практичних занять та 58 годин самостійної роботи
Після завершення цього курсу студент буде :
знати:
- підходи, що надають можливість на основі типових методик і
діючої нормативно-правової бази оцінювати вартість об’єктів
обліку;
- технології обробки економічних даних, структуру інформаційної
системи та технології обліку, критерії оцінки бізнес-процесів при
вирішенні облікових задач.
вміти:
- виконувати функції збору, реєстрації та узагальнення інформації
про об'єкти обліку;
- знаходити і застосовувати інформацію для здійснення оцінки
об’єктів обліку господарської діяльності підприємства.
Оцінка, вимірювання, первісна вартість, балансова вартість, залишкова
вартість, справедлива вартість, теперішня вартість
Очний
Перелік тем подано у формі таблиці в кінці силабусу
Залік в кінці семестру
Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з економічної
теорії, достатніх для розуміння основних аспектів діяльності
підприємства в сучасних економічних умовах України
Презентація, лекції, дискусія

Навчальні методи та
техніки, які будуть
використовуватися під
час викладання курсу
Необхідне обладнання Вивчення курсу не потребує використання спеціального програмного
забезпечення, крім загально вживаних програм і операційних систем.
Критерії оцінювання Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються
(окремо для кожного за наступним співвідношенням:
виду навчальної
• практичні, самостійні: 50% семестрової оцінки; максимальна кількість
діяльності)
балів - 50
• контрольні заміри (модулі): 50% семестрової оцінки; максимальна
кількість балів - 50
• залік оформляється на основі отриманих студентом балів за практичні,
самостійні та контрольні заміри

Підсумкова максимальна кількість балів 100

Опитування

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі
студенти відвідають усі лекції і практичні заняття курсу. Студенти
мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У
будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків,
визначених для виконання усіх видів письмових робіт, передбачених
курсом.
Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти
самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх цілях без права
її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання
також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.
Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на
поточному контролі знань, самостійній роботі та бали модульного
контролю. При цьому обов’язково враховуються присутність на
заняттях та активність студента під час практичного заняття;
недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування
мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями
під час заняття в цілях не пов’язаних з навчанням; списування та плагіат;
несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін.
Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються.
Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по
завершенню курсу.

Структура курсу
Години
Тема
План
Завдання
лек./практ.
Змістовий модуль 1. Загальні засади вартісного вимірювання та оцінки активів суб’єктів
господарювання
2/2
Тема 1. Загальні засади
1.1. Поняття оцінки в бухгалтерському питання,
вартісного вимірювання у
обліку
теоретичні
бухгалтерському обліку
1.2. Класифікація об’єктів оцінки
завдання,
1.3. Види оцінок та порядок їхнього
тестування
застосування
2/2
Тема 2. Оцінка запасів у
2.1. Класифікація запасів для цілей
питання,
бухгалтерському обліку
оцінки
розрахункові
2.2. Оцінка запасів при надходженні на завдання,
підприємство
тестування
2.3. Оцінка запасів на дату балансу
2.4. Оцінка запасів при їх використанні
та вибутті
2/2
Тема 3. Оцінка основних
3.1. Класифікація основних засобів для питання,
засобів у бухгалтерському
цілей оцінки
розрахункові
обліку
3.2. Оцінка основних засобів при
завдання,
надходженні на підприємство
тестування
3.3. Розрахунок амортизації основних
засобів

3.4. Переоцінка основних засобів на
дату балансу
3.5. Зміна вартості основних засобів
після капітального ремонту та
модернізації
2/2
Тема 4. Оцінка поточної
4.1. Класифікація поточної дебіторської питання,
дебіторської заборгованості заборгованості для цілей оцінки
розрахункові
у бухгалтерському обліку
4.2. Оцінка дебіторської заборгованості завдання,
при її визнанні
тестування
4.3. Порядок розрахунку резерву
сумнівних боргів
Змістовий модуль 2. Загальні засади вартісного вимірювання та оцінки заборгованості та пасивів
суб’єктів господарювання
2/2
Тема 5. Оцінка
5.1. Класифікація довгострокової
питання,
довгострокової дебіторської дебіторської та кредиторської
розрахункові
та кредиторської
заборгованості для цілей оцінки
завдання,
заборгованості
5.2. Оцінка довгострокової
тестування
заборгованості на яку нараховуються
відсотки
5.3. Оцінка довгострокової
заборгованості на яку не
нараховуються відсотки
2/2
Тема 6. Оцінка резервів у
6.1. Класифікація резервів
питання,
бухгалтерському обліку
підприємства
розрахункові
6.2. Порядок розрахунку резерву
завдання,
виплат відпусток
тестування
6.3. Порядок розрахунку резерву
гарантійних зобов’язань
2/2
Тема 7. Оцінка впливу змін
7.1. Класифікація рахунків (статей
питання,
валютних курсів
балансу) в іноземній валюті для цілей
розрахункові
оцінки
завдання,
7.2. Порядок розрахунку курсових
тестування
різниць
7.3. Оцінка рахунків (статей балансу)
на дату балансу та на дату здійснення
операцій
2/2
Тема 8. Оцінка фінансової
8.1. Класифікація фінансової звітності
питання,
звітності, фінансового стану суб’єктів господарювання
розрахункові
та результатів діяльності
8.2. Оцінка балансу (звіту про
завдання,
підприємства
фінансовий стан)
тестування
8.3. Оцінка звіту про фінансові
результати
8.4. Оцінка інших форм фінансових
звітів підприємства
Автор
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