
О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни: 1С:Бухгалтерія   Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація): 071 «Облік і оподаткування» 

  

 загальна кількість годин - 120  (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні - 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

Вивчення дисципліни передбачає формування у студентів системи методологічних, 

методичних і прикладних знань щодо особливостей та можливостей використання програмного 

рішення «1С: Бухгалтерія» для вітчизняних підприємств за різними видами діяльності й 

організаційно-правовими формами, реалізація у середовищі програми спектру задач фінансового 

та управлінського обліку, а також аналізу, аудиту і оподаткування, які постають сьогодні перед 

відповідними фахівцями і вирішуються в процесі автоматизації. 

 

 

Результати навчання: 

• знати: суть, технологію та алгоритми функціонування програми 1С: Бухгалтерія; 

організаційні аспекти роботи в програмі; можливості, преваги та недоліки її застосування 

на підприємствах за різними видами діяльності; вимоги до складу функціональних задач 

програми 1С: Бухгалтерія; проблеми використання програми та альтернативи їх 

вирішення; методику відображення господарських операцій в програмі 1С: Бухгалтерія, 

формування фінансової, статистичної, податкової та управлінської звітності; критерії 

оцінювання якості облікового програмного забезпечення підприємства. 

• вміти: налаштовувати систему та здійснювати реєстрацію господарських операцій в 

програмі; проводити обмін даними з використанням 1С:Бухгалтерія; інтегрувати 

компоненти програми 1С:Бухгалтерія з офісними додатками для вирішення нестандартних 

завдань обліку, аналізу та аудиту; здійснювати постановку завдань щодо змінення 

конфігурації програми; формувати та використовувати інформацію з програми 1С: 

Бухгалтерія для прийняття рішень в обліку, аналізі та аудиті. 

 

Форма  звітності                                             залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

 

 



 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва дисципліни: Аудит спеціального призначення Семестр: 3 

Спеціальність (спеціалізація): 071 «Облік і оподаткування» («Облік і аудит») 

 

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); аудиторні години - 32 (лекції - 16, 

практичні - 16, семінарські - 0, лабораторні -0) 

 

Анотація навчальної дисципліни: предметом вивчення є нормативне регулювання, організація, 

методика та порядок проведення аудиту спеціального призначення на замовлення підприємств та 

організацій, планування аудиту спеціального призначення, виконання комплексу аудиторських 

процедур, оформлення робочих документів аудитора, підготовка аудиторських звітів та інших 

підсумкових документів, порядок здійснення контролю якості роботи аудиторів. 

 

Результати навчання: 

• знати:  

• сутність та види аудиту спеціального призначення, його значення в сучасних умовах; 

• особливості проведення аудиту спеціального призначення підприємства; 

• методи, прийоми та процедури аудиту спеціального призначення, порядок планування 

аудиту, зміст та структуру аудиторського звіту. 

• вміти: 

• визначати об'єкти аудиту спеціального призначення, розраховувати рівень аудиторського 

ризику та рівень суттєвості; 

• вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аудиту, складати загальну 

стратегію та план аудиту спеціального призначення; 

• збирати, узагальнювати й обробляти аудиторські докази, складати робочі документи 

аудитора, готувати аудиторський звіт за результатами аудиту спеціального призначення. 

 

Форма  звітності:___залік_________ 
                                                           (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ___українська____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва дисципліни: Облік і аналіз фінансової санації та банкрутства Семестр: 2 

Спеціальність (спеціалізація): 071 «Облік і оподаткування» («Облік і аудит») 

 

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); аудиторні години - 32 (лекції - 16, 

практичні - 16, семінарські - 0, лабораторні -0) 

 

Анотація навчальної дисципліни: предметом вивчення є нормативне регулювання, організація, 

методика та порядок ведення обліку і аналізу діяльності суб’єктів господарювання, що 

знаходяться в процесі фінансової санації та банкрутства, планування обліку і аналізу підприємств 

у кризовому стані, порядок здійснення контролю достовірності, повноти та ефективності обліку і 

аналізу фінансової санації та банкрутства, інтерпретація результатів аналізу фінансового стану та 

імовірності банкрутства. 

 

Результати навчання: 

• знати:  

• сутність обліку і аналізу фінансової санації та банкрутства, їх значення в сучасних умовах; 

• систему нормативно-правового регулювання обліку фінансової санації та банкрутства 

суб’єктів господарювання в Україні; 

• порядок здійснення обліку і аналізу діяльності суб’єктів господарювання, що знаходяться 

в процесі фінансової санації та банкрутства. 

• вміти: 

• вибирати найбільш сучасні та ефективні методи та прийоми аналізу фінансового стану в 

умовах санації та банкрутства; 

• здійснювати облік на підприємстві, що перебуває у процесі фінансової санації та 

банкрутства; 

• здійснювати аналіз фінансової санації та банкрутства, інтерпретувати його результати. 

 

Форма  звітності:___залік_________ 
                                                           (екзамен, залік) 

Мова вивчення: ___українська____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Аналіз за видами економічної діяльності      Семестр: 3 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік і оподаткування»  

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні – 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомити студентів з напрямами економічного аналізу. 

З економічним аналізом виробничої та невиробничої сфери, сучасними теоретичними та 

практичними методами та стилями аналізу, та виробити практичні навики по їх оформленню та 

використанню. Кожен слухач по закінченню курсу навчиться, використовувати методи 

економічного аналізу для оцінки діяльності підприємства за різними видами діяльності; 

 

Результати навчання: 

• знати: на основі базових знань теорії і практики економічного аналізу підприємства, 

застосовувати одержані навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками 

на підприємстві; системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами; 

обґрунтувати і аналізувати необхідність методики визначення вартості капіталу, 

оптимізації його структури; правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати 

інструменти антикризового управління підприємством, вміло використовувати дані 

управлінського і фінансового обліку і аналітичних досліджень для підготовки аналітичних 

висновків, прогнозів, обґрунтування стратегії підприємства. 

 

 

• вміти: аналізувати діяльність підприємства за різними видами діяльності; самостійно 

складати й опрацьовувати інвестиційно-інноваційні проекти, аналізувати та прогнозувати 

поведінку суб’єкта господарювання на основі аналітичних показників, формувати вихідні 

дані для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації бухгалтерського обліку в різних 

секторах економіки. 
 

 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Облік і звітність за міжнародними стандартами        Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація): 071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація «Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС – 3); 

 аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні – 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення із змістом регулюючих положень 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності та їх Тлумачень, а також 

оволодіння практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та 

поданням фінансових звітів транснаціональними корпораціями та учасниками ринку цінних 

паперів; концептуальною основою складання і подання фінансової звітності згідно Міжнародних 

стандартів бухгалтерського обліку і фінансової звітності. 

 

Результати навчання: 

• знати: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності щодо формування окремих 

елементів фінансових звітів; теорію, методологію, практику формування облікової 

інформації для сучасних і потенційних потреб управління підприємством згідно 

Міжнародних стандартів обліку і звітності; теоретичні, методичні та практичні засади 

складання фінансової звітності підприємств згідно Міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

 

• вміти: застосовувати Міжнародні стандарти фінансової звітності у процесі підготовки 

консолідованих фінансових звітів компаніями учасниками ринку цінних паперів та для  

потреб трансформації звітності; застосовувати методичний інструментарій визнання, 

оцінки та відображення у системі рахунків бухгалтерського обліку об’єктів обліку згідно 

Міжнародних стандартів обліку і звітності. 

 

 

 

Форма  звітності:                                         іспит 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Бухгалтерський облік в управлінні підприємством        Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація): 071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація «Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

 аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні – 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення із концептуальними засадами використання 

бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; 

застосовуванням техніки та методики надання облікової інформації для сучасних та потенційних 

потреб управління підприємством, для потреб управління вартістю підприємства, управління 

ризиками; способами побудови та трансформації інформації бухгалтерського обліку в системі 

управління суб’єктом економічної діяльності в контексті його соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності із врахуванням концепцій сталого розвитку. 

 

Результати навчання: 

• знати: теорію, методологію, практику формування облікової інформації для сучасних і 

потенційних потреб управління підприємством; теоретичні, методичні та практичні засади 

використання бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні 

підприємством; порядок формування бухгалтерської звітності для управління 

підприємством; сутність професійного судження та порядок його застосування в 

бухгалтерському обліку. 

 

• вміти: організовувати формування облікової інформації у сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій; управляти якістю 

бухгалтерського обліку, контролювати якість облікової інформації; визначати 

інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні підприємством, 

формувати бухгалтерську звітність для управління економічним об’єктом; застосовувати 

техніки та методики подання облікової інформації для сучасних та потенційних потреб 

управління підприємством. 

 

 

 

Форма  звітності:                                         іспит 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розглянуто та рекомендовано  

кафедрою обліку і аудиту 

Протокол засідання кафедри № 3 від 25 вересня 2017р 

                                            Зав кафедрою обліку і аудиту  ______________  
 

Тематика 

магістерських робіт 

на 2017/2018 навчальний рік 

ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ 

Промисловість: 

Необоротні активи 

1. Облік, аналіз і контроль використання основних засобів на підприємстві 

2. Облік, аналіз і аудит операцій із основними засобами на підприємстві 

3. Облік, аналіз і аудит операцій з нематеріальними активами на підприємстві 

4. Облік, аналіз і контроль використання нематеріальних активів на підприємстві 

5. Інвентаризація необоротних активів, облік і аналіз її результатів 

6. Облік і аналіз довгострокових фінансових інвестицій на підприємстві 

7. Облік, аналіз і аудит операцій з необоротними активами на підприємстві 

Запаси 

8. Облік, аналіз і аудит запасів підприємства 

9. Облік, аналіз і аудит виробничих запасів на підприємстві 

10. Облік, аналіз і контроль використання виробничих запасів на підприємстві 

11. Облік, аналіз  і контроль витрат виробництва на підприємстві  

12. Облік, аналіз і аудит операцій із напівфабрикатами на підприємстві 

13. Обліково-аналітичне забезпечення управління запасами підприємства 

14. Обліково-аналітичне забезпечення логістичних потоків підприємства 

Грошові кошти і розрахункові операції 

15. Облік, відображення у фінансовій звітності та економічний аналіз руху грошових коштів 

підприємства 

16. Облік, аналіз і аудит валютних операцій підприємства 

17. Облік, аналіз і аудит касових операцій на підприємстві 

18. Облік, аналіз і аудит руху коштів підприємства на рахунках у банку  

19. Облік, аналіз і контроль розрахунків із дебіторами на підприємстві 

20. Облік, аналіз та контроль операцій із векселями на підприємстві 

21. Облік, аналіз і контроль розрахунків із постачальниками на підприємстві 

22. Облік, аналіз і аудит операцій із цінними паперами на підприємстві 

23. Облік, аналіз і контроль розрахунків із бюджетом на підприємстві 

24. Облік, аналіз і аудит розрахунків із покупцями та замовниками на підприємстві 

Розрахунки з працівниками 

25. Облік, аналіз і аудит витрат на оплату праці на підприємстві  

26. Облік, аналіз і контроль використання праці та її оплати на підприємстві 



27. Облік, аналіз і аудит розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві  

28. Облік, аналіз і контроль розрахунків за виплатами працівникам на підприємстві 

29. Облік, аналіз і державне регулювання оплати праці на підприємстві 

30. Облік, аналіз і контроль розрахунків із працівниками за соціальним страхуванням на підприємстві 

Власний капітал та забезпечення зобов’язань 

31. Облік, аналіз і аудит власного капіталу підприємства 

32. Облік, аналіз і аудит додаткового капіталу підприємства 

33. Облік, аналіз і аудит акціонерного капіталу підприємства 

34. Облік, аналіз і аудит статутного капіталу підприємства 

35. Облік, аналіз і контроль забезпечення гарантійних зобов’язань підприємства 

Фінансові результати 

36. Облік, аналіз і контроль формування та використання нерозподіленого прибутку на підприємстві  

37. Облік, оподаткування і аналіз фінансових результатів на підприємстві 

38. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів від операційної діяльності підприємства 

Витрати діяльності 

39. Облік, аналіз і контроль прямих витрат на підприємстві 

40. Обліково-аналітичне забезпечення системи управління витратами на підприємстві 

41. Облік, аналіз і аудит витрат на підприємстві 

42. Облік, аналіз і контроль витрат за економічними елементами на підприємстві 

43. Облік, аналіз і контроль витрат від операційної діяльності на підприємстві 

44. Методи калькулювання в системі управління собівартістю на підприємстві 

Зовнішньоекономічна діяльність: 

45. Облік, аналіз і контроль експортно-імпортних операцій на підприємстві 

46. Облік, аналіз і аудит експортно-імпортних операцій на підприємстві  

47. Облік, аналіз і аудит товарних операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства  

48. Облік, аналіз і аудит розрахункових операцій у зовнішньоекономічній діяльності підприємства 

49. Облік, аналіз і контроль операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності 

підприємства 

Банки: 

50. Облік, аналіз і аудит доходів та витрат комерційного банку  

51. Облік, аналіз і аудит робочих активів комерційного банку  

52. Облік, аналіз і аудит робочого капіталу комерційного банку 

53. Облік, аналіз і аудит кредитних операцій банку 

Малий бізнес: 

54. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів на малому підприємстві 

55. Облік, аналіз і аудит витрат діяльності малого підприємства 

56. Облік, аналіз і аудит операцій із основними засобами малого підприємства 

57. Облік, аналіз і аудит операцій зі запасами малого підприємства 

58. Облік, аналіз і аудит поточних зобов’язань малого підприємства 

59. Облік, аналіз і аудит розрахунків із дебіторами малого підприємства 



Бюджетна сфера: 

60. Облік, аналіз  і контроль використання державних коштів бюджетною установою 

61. Облік, аналіз і контроль доходів та видатків бюджетних установ 

62. Звітність бюджетних установ та аналіз її показників  

63. Облік, аналіз та контроль видатків бюджетної установи  

64. Облік, аналіз та контроль поточних зобов’язань бюджетної установи 

65. Облік, аналіз та контроль операцій із основними засобами бюджетної установи 

66. Облік, аналіз та контроль використання основних засобів бюджетною установою 

67. Облік, аналіз та контроль операцій із нематеріальними активами у бюджетній установі 

68. Облік, аналіз та контроль видатків на оплату праці в бюджетній установі 

69. Облік, аналіз та контроль фінансування діяльності бюджетної установи 

70. Облік, аналіз і контроль використання фінансових ресурсів у бюджетних установах 

Торговельна сфера: 

71. Облік, аналіз і аудит операцій із товарами на підприємстві роздрібної торгівлі 

72. Облік, аналіз і аудит операцій із товарами на підприємстві гуртової торгівлі 

73. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів на торговельному підприємстві  

74. Облік, аналіз і контроль торговельних операцій на підприємстві споживчої кооперації 

75. Обліково-аналітичне забезпечення логістичних потоків торгівельного підприємства 

Будівництво: 

76. Облік, аналіз і аудит доходів будівельних організацій 

77. Облік, аналіз і аудит запасів на будівельному підприємстві  

78.  Облік, аналіз і аудит розрахунків з оплати праці на будівельному підприємстві 

79.  Облік, аналіз і аудит витрат будівельної організації  

80.  Облік, аналіз і аудит фінансових результатів будівельної організації 

81. Облік, аналіз і аудит розрахунків із покупцями та замовниками на будівельному підприємстві 

Страхові компанії: 

82. Облік і контроль страхової діяльності, аналіз платоспроможності страховика  

83. Облік і аудит діяльності страхових компаній та аналіз основних показників звітності  

84. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів страхових компаній  

Сільське господарство: 

85. Облік, аналіз витрат і калькулювання собівартості продукції сільського господарства 

86.  Облік, аналіз і аудит фінансових результатів сільськогосподарського підприємства 

87.  Облік, аналіз і контроль операцій із біологічними активами на підприємстві 

Неприбуткові підприємства: 

88. Облік, аналіз і контроль діяльності неприбуткових підприємств 

Видавнича діяльність: 

89. Облік, аналіз і аудит виробничих витрат у поліграфії 

90. Облік, аналіз і аудит фінансових результатів від видавничої діяльності 

91. Облік, аналіз і аудит запасів у видавничій діяльності 

Охорона здоров’я: 



92. Облік, аналіз і контроль діяльності санаторно-курортної установи 

93. Облік, аналіз і контроль реалізації медичних послуг підприємства 

94. Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці у закладах охорони здоров’я  

Освіта: 

95. Облік, аналіз і контроль використання бюджетних коштів у закладах освіти  

96. Облік, аналіз і контроль діяльності закладів освіти 

97. Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці у закладах освіти 

Установи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування: 

98. Облік, аналіз і контроль розрахункових операцій в установах органів виконавчої влади та 

місцевого самоврядування 

99. Облік, аналіз і контроль витрат на оплату праці в установах органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування 

Різне: 

100. Управлінський облік діяльності й аналіз релевантної інформації для прийняття операційних 

рішень на підприємстві 

101. Облік, аналіз і контроль діяльності за центрами відповідальності на підприємстві 

102. Аналіз фінансового стану підприємства-банкрута й облік майна при його ліквідації 

103. Облікова політика підприємства та аналіз її елементів 

104. Облік, аналіз і аудит науково-технічної діяльності підприємства 

105. Облік, аналіз і аудит капітального будівництва на підприємстві 

106. Облік, аналіз і аудит діяльності у сфері побутових послуг  

107. Облік, аналіз та контроль надходжень і видатків у Пенсійному фонді України 

108. Облік, аналіз і аудит діяльності Інтернет – провайдерів  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  "Судової бухгалтерії"      Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години - 32 (лекції -16 ,  семінарські 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Метою начальної дисципліни є пізнання організаційних, теоретико-методологічних і 

практичних основ проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні. Освоєння дисципліни  

надає можливість застосовувати фахівцям з обліку та оподаткування свої знання для проведення 

судово-бухгалтерських експертиз.  

Результати навчання: 

• знати:  основи організації судово-бухгалтерської експертизи в Україні; елементи методу 

судово-бухгалтерської експертизи; порядок призначення судово-бухгалтерської 

експертизи; загальну модель проведення судово-бухгалтерської експертизи; порядок 

складання висновку судово-бухгалтерської експертизи та його оцінювання. 

• вміти: застосовувати різноманітні методи судово-бухгалтерської експертизи; проводити 

судово-бухгалтерську експертизу організаційно-правових основ суб’єкта господарювання; 

проводити експертизу операцій з грошовими коштами, розрахунків з партнерами, 

матеріалів інвентаризацій, розрахунків з оплати праці, доходів, витрат і фінансових 

результатів суб’єктів господарювання, а також операцій з цінними паперами. 

 

Форма  звітності:                                        залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Аналіз бізнес-процесів на підприємстві      Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні –16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомити студентів з особливостями аналізу бізнес-

процесів на підприємстві. Вирішення поставлених завдань курсу дозволить студентові: 

самостійно здійснювати аналіз процесів на підприємстві; прогнозувати поведінку суб’єкта 

господарювання на основі аналітичних показників; контролювати процес формування 

показників, аналізувати інформацію бухгалтерських звітів та готувати пропозиції щодо 

покращення господарської діяльності підприємств та організацій, приймати рішення у складних 

економічних умовах.  

 

Результати навчання: 

• знати:  стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, 

обґрунтовувати управлінські рішення відносно діяльності підприємства, застосовувати 

одержані навички управління вхідними та вихідними грошовими потоками на 

підприємстві; системний підхід до управління прибутком, інвестиціями, активами; 

обґрунтувати і аналізувати необхідність методики визначення вартості капіталу, 

оптимізації його структури; правильно оцінювати фінансові ризики та застосовувати 

інструменти антикризового управління підприємством. 

 

 

• вміти: аналізувати бізнес-процеси на підприємстві; використовувати дані управлінського 

і фінансового обліку і аналітичних досліджень для підготовки аналітичних висновків, 

прогнозів; обґрунтувати стратегії підприємства; вибирати найбільш ефективні 

альтернативи, виявляти проблеми і обґрунтувати постановку мети суб’єкта 

господарювання. 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Аналіз інвестиційно-інноваційної діяльності      Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні –16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомити студентів з особливостями аналізу 

інвестиційно-інноваційної діяльності в різних секторах економіки. Вирішення поставлених 

завдань курсу дозволить студентові: самостійно здійснювати аналіз інвестиційно-інноваційної 

діяльності; прогнозувати поведінку суб’єкта господарювання на основі аналітичних показників; 

контролювати процес формування показників, аналізувати інформацію бухгалтерських звітів та 

готувати пропозиції щодо покращення господарської діяльності підприємств та організацій, 

приймати рішення у складних економічних умовах.  

 

Результати навчання: 

• знати:  стратегії і тактики фінансового забезпечення суб'єктів господарювання, 

обґрунтовувати управлінські рішення відносно інвестиційно-інноваційної діяльності 

підприємства, застосовувати одержані навички управління вхідними та вихідними 

грошовими потоками на підприємстві; системний підхід до управління прибутком, 

інвестиціями, активами; обґрунтувати і аналізувати необхідність методики визначення 

вартості капіталу, оптимізації його структури; правильно оцінювати фінансові ризики та 

застосовувати інструменти антикризового управління підприємством. 

 

 

• вміти: аналізувати інвестиційно-інноваційну діяльність підприємства; самостійно 

складати й опрацьовувати інвестиційно-інноваційні проекти, аналізувати та прогнозувати 

поведінку суб’єкта господарювання на основі аналітичних показників, формувати вихідні 

дані для внутрішніх і зовнішніх користувачів інформації бухгалтерського обліку в різних 

секторах економіки. 
 

 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Аудит за видами економічної діяльності      Семестр: 3 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 16, практичні – 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомитися з особливостями організації та основними 

етапами аудиторської перевірки суб’єктів економіки за видами економічної діяльності; 

плануванням роботи аудитора та розробкою алгоритму контрольних процедур за елементами 

фінансової звітності; набути практичних навичок щодо виконання аудиторських процедур і збору 

аудиторських доказів із врахуванням особливостей ведення бізнесу, формування робочої 

документації аудитора та розкриття інформації в  звіті незалежного аудитора.  

 

Результати навчання: 

• знати: особливості використання інструментів та методів проведення аудиту окремих 

видів економічної діяльності виходячи із організації обліку і оподаткування, визначення 

та особливості використання результатів внутрішнього аудиту, методику узагальнення та 

систематизації результатів здійснення контрольних процедур; 

• вміти: розробляти алгоритми проведення аудиту елементів фінансової звітності та 

спеціальних видів аудиту за видами економічної діяльності, здійснювати обґрунтування 

прийняття рішень та їх реалізацію на завершальному етапі аудиту. 

 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

                     

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Бізнес-планування і бюджетування в обліку     Семестр: 3 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»    

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

  аудиторні години – 32 (лекції - 16 , практичні - 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння слухачами нових знань з бізнес-планування і 

бюджетування, що дозволить майбутнім випускникам бути фахівцями з підготовки операційних 

(бюджетів) і стратегічних планів діяльності підприємств, виявлення можливостей підвищення 

ефективності виробництва, фінансової та інвестиційної діяльності господарюючих суб’єктів 

шляхом аналізу та оцінки виконання бюджетів та стратегічних планів підприємства; визначення 

теоретичних та методологічних аспектів бізнес-планування і бюджетування, а також аналізу і 

контролю планових показників за результатами звітних періодів; ознайомлення з вітчизняним та 

зарубіжним досвідом організації розробки бізнес-планів і бюджетів; формування у студентів 

навичок практичного застосування прийомів і методів розробки операційних (бюджетних) та 

стратегічних планових показників, а також аналізу і моніторингу їх виконання для забезпечення 

ефективного функціонування підприємств у динамічному ринковому середовищі. 

 

Результати навчання: 

знати: сутність бізнес-планування і бюджетування та основи їх організації на підприємстві; 

методичні основи бізнес-планування та бюджетування на підприємстві; особливості розробки 

операційних бюджетів підприємства; зміст і технологію складання фінансових бюджетів; 

методичні підходи до аналізу та оцінки виконання бюджетів підприємства.  

 

вміти: охарактеризувати сутність, роль, функції бізнес-планування та бюджетування як 

економічних категорій; розробляти основні показники бізнес-плану підприємства; визначити 

сутність та етапи бюджетного планування на підприємстві; застосовувати методи бюджетного 

планування та нормативні засади розроблення бюджетів; класифікувати бюджети; планувати 

структуру бюджетів підприємства та проводити їх консолідацію; застосовувати технологію 

розробки операційних та фінансових бюджетів; аналізувати та контролювати виконання бізнес-

планів та бюджетів підприємства. 
 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Курсова робота із дисциплін спеціалізації     Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»   

                               спеціалізація « Облік і аудит»  

  

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

   

Тематика курсових робіт з навчальних дисципліни спеціалізації  

 1 Організація і методика аудиту біологічних активів сільськогосподарського підприємства 

2 Організація і методика аудиту валютних операцій банківських установ 

3 Організація і методика аудиту валютних операцій підприємства 

4 Організація і методика аудиту витрат діяльності підприємств сфери послуг 

5 Організація і методика аудиту витрат за економічними елементами  

6 Організація і методика аудиту витрат на виробництво друкованих видань 

7 Організація і методика аудиту витрат на виробництво продукції 

8 Організація і методика аудиту витрат на виробництво продукції легкої промисловості 

9 Організація і методика аудиту витрат на виробництво продукції харчової промисловості  

10 Організація і методика аудиту витрат на оплату праці на підприємстві 

11 Організація і методика аудиту витрат на утримання та використання основних засобів 

12 Організація і методика аудиту витрат обігу на підприємствах торгівлі  

13 Організація і методика аудиту витрат та доходів на автотранспортних підприємствах 

14 Організація і методика аудиту власного капіталу підприємства 

15 Організація і методика аудиту власного капіталу страхових компаній 

16 Організація і методика аудиту готової продукції та її реалізації на підприємстві 

17 Організація і методика аудиту дебіторської заборгованості підприємства 

18 Організація і методика аудиту джерел фінансування капітальних вкладень 

19 Організація і методика аудиту діяльності автотранспортних підприємств 

20 Організація і методика аудиту діяльності бухгалтерської фірми 

21 Організація і методика аудиту діяльності підприємств готельного бізнесу 

22 Організація і методика аудиту діяльності підприємств з іноземними інвестиціями 

23 Організація і методика аудиту діяльності підприємств рекламного бізнесу 

24 Організація і методика аудиту діяльності підприємств ресторанного господарства 

25 Організація і методика аудиту діяльності підприємств туристичного бізнесу 

26 Організація і методика аудиту діяльності підприємства  

27 Організація і методика аудиту діяльності підприємства, що припиняється 

28 Організація і методика аудиту діяльності страхових компаній 

29 Організація і методика аудиту діяльності юридичних фірм 

30 Організація і методика аудиту доходів і витрат банківської установи 

31 Організація і методика аудиту доходів і витрат підприємства 

32 Організація і методика аудиту експортно-імпортних операцій підприємства 

33 Організація і методика аудиту залученого капіталу підприємства 

34 Організація і методика аудиту запасів на підприємстві поліграфії 

35 Організація і методика аудиту запасів підприємства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



О П И С   Курсової  

 

Назва  дисципліни:  Стратегічний управлінський облік     Семестр: 1 (2017 рік денне) 

          2 (2017 рік заочна) 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»    

  

 загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3) 

   

 

Анотація:  

Виконання курсової роботи є важливим етапом оволодіння новітніми теоретичними знаннями та 

практичними навичкам організації та методики стратегічного управлінського обліку  на 

підприємствах. Метою курсової роботи є набуття студентами навичок збирання необхідної 

внутрішньої та зовнішньої економічної інформації (в тому числі стратегічного характеру), її 

належної обробки, самостійного виконання аналітичних досліджень, вибору методів 

стратегічного управлінського обліку, проектування сучасних управлінських технологій на 

підприємствах. 

.  

 

Результати: 

знати: складові стратегічного управлінського обліку; сутність концепції стратегічного 

управління витратами; стадії життєвого циклу продукту і розуміти доцільність калькуляції 

витрат повного життєвого циклу; послідовність цільового калькулювання; сутність систем 

калькулювання та управління видами діяльності; сутність реінжинірингу бізнес-процесів; 

традиційні показники оцінки діяльності підприємства, його підрозділів та показники оцінки 

роботи менеджерів і вказувати на їх переваги і недоліки; сутність збалансованої системи 

показників та передумови її розроблення. 

 

вміти: пояснити взаємозв’язок стратегічного позиціонування фірми з прийомами управлінського 

обліку; сприймати підприємство як послідовність видів діяльності в ланцюжку створення 

цінності; розподіляти накладні витрати на основі аналізу діяльності; аналізувати прибутковість 

клієнтів описувати типи розміщення виробничих потужностей і пояснювати їх вплив на 

ефективність виробничого циклу; пояснювати принципи теорії обмежень та роль обліку 

продуктивності в прийнятті управлінських рішень щодо підвищення ефективності та 

результативності бізнесу; описувати сучасні методи обліку і контролю якості; пояснювати 

сутність і переваги системи «якраз вчасно»; критично оцінювати підхід до оцінки діяльності на 

базі показника рентабельності інвестованого капіталу; формулювати концепцію стратегічного 

управління підприємством на базі показника економічної доданої вартості; пояснювати 

застосування показників економічної доданої вартості (EVA®) та чистої теперішньої вартості 

(NPV) для аналізу акціонерної вартості підприємства; вказувати етапи розробки стратегії 

компанії при використанні моделі BSC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИКА  

курсових робіт з навчальної дисципліни 

 «Стратегічний управлінський облік» 

1. Збалансована система показників у стратегічному управлінському обліку на підприємстві  

2. Калькулювання за видами діяльності: сутність, послідовність та переваги у порівнянні до 

традиційного калькулювання витрат  

3. Стратегічний управлінський облік довгострокових інвестицій на підприємстві 

4.Бюджетування і контроль у системі  стратегічного управлінського обліку на підприємстві  

4. Стратегічний управлінський облік життєвого циклу продукту  

5. Теорія обмежень у стратегічному управлінському обліку на підприємстві  

6. Розрахунок екологічних витрат (екологічний облік) на підприємстві 

7. Цільове калькулювання в  стратегічному управлінському обліку 

8. Калькулювання для безперервного вдосконалення в стратегічному управлінському обліку  

9. Еталонне оцінювання (бенчмаркінг) в стратегічному управлінському обліку, його етапи та 

ключові чинники  

10. Реінжиніринг бізнес-процесів в стратегічному управлінському обліку 

11. Типи розміщення виробничих потужностей і їх вплив на ефективність виробничого циклу 

підприємства 

12. Сутність тотального управління якістю та сучасні методи обліку і контролю якості в 

стратегічному управлінському обліку 

13. Система «якраз вчасно» в стратегічному управлінському обліку: сутність, переваги та 

організація на підприємстві 

14. Показник рентабельності інвестованого капіталу з позицій системи Du Pont, переваги та 

недоліки підходу до оцінки діяльності на його основі 

15. Концепція стратегічного управління підприємством за показником економічної доданої 

вартості  

16.  Методи управління запасами в стратегічному управлінському обліку 

17. Калькулювання собівартості за нормативними (стандартними) витратами 

18. Оцінка діяльності центрів відповідальності та трансфертне ціноутворення 

19. Традиційні показники оцінки діяльності підприємства (його підрозділів, менеджерів) та 

показники оцінки діяльності у стратегічному управлінському обліку, їх переваги і недоліки 

20. Збалансована система показників: сутність, цілі та показники функціонування кожної з 

чотирьох перспектив діяльності підприємства 

21. Фінансові показники оцінки діяльності підприємства в стратегічному управлінському 

обліку 

22. Принципи теорії обмежень та роль обліку продуктивності в прийнятті управлінських 

рішень щодо підвищення ефективності та результативності бізнесу  

23. Калькулювання за видами діяльності: сутність, основні етапи та застосування для 

визначення прибутковості клієнтів 

24. Збалансована система показників: сутність, структурні елементи, переваги і небезпеки 

впровадження на вітчизняних підприємствах 

25. Сутність, послідовність, проблеми і обмеження впровадження систем калькулювання та 

управління витратами за видами діяльності в облікову практику підприємств України  

26. Стратегічний аналіз доцільності капітальних інвестицій на підприємстві 

27. Мотивація поведінки в системі стратегічного управлінського обліку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Облік і контроль в системі оподаткування підприємства   Семестр: 3 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

Спеціалізація «Облік і аудит» 

 

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС -4); 

аудиторні години – 32  (лекції - 16 , практичні – 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає отримати навики застосування знань права та 

податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання, отримати вміння 

відображати відомості про господарські операції суб’єктів господарювання в обліку згідно вимог 

податкового законодавства, узагальнення у податковій звітності; здійснювати контроль за 

повнотою нарахування та стягнення податків і зборів на підприємстві. 

 

 

Результати навчання: 

знати:  

систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування: 

Законів, національних положень (стандартів), основ міжнародних стандартів, інструктивних 

та нормативних матеріалів; методи і прийоми бухгалтерського обліку та специфіку їх 

використання під час формування податкової звітності; методи і прийоми контролю та 

специфіку їх використання під час проведення відповідних контрольних процедур порядок 

розробки та здійснення  заходів щодо запобігання або скорочення виявлених порушень в 

майбутньому 

вміти:   

аналізувати наслідки реалізації податкової політики держави на рівні підприємства. 

Формувати базу оподаткування. Розраховувати суму податкових зобов’язань за різними 

податками,зборами, обов’язковими платежами та відображати їх на рахунках в обліку. 

Планувати на відповідну дату розмір податків залежно від системи оподаткування та 

коригувати договірні відносини з урахуванням їх податкових наслідків. Використовувати 

основні положення Податкового кодексу України,інших законодавчих для ведення 

податкового обліку та складання звітності на підприємстві. Складати первинні документи, 

податкові регістри та податкову звітність. Приймати участь у розробці проектних рішень в 

області контролю , підготовці пропозицій і заходів  щодо запобігання або скорочення 

порушень в майбутньому 

 

. 

 

Форма  звітності:                                        залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Оподаткування в бізнесі     Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

Спеціалізація «Облік і аудит» 

 

загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС -4); 

аудиторні години – 32  (лекції - 16 , практичні – 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення навчальної дисципліни передбачає отримати навики застосування знань права та 

податкового законодавства в практичній діяльності суб’єктів господарювання, отримати вміння 

відображати відомості про господарські операції суб’єктів господарювання в обліку згідно вимог 

податкового законодавства, їх систематизації, узагальнення у податковій звітності та 

інтерпретації для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

 

Результати навчання: 

знати:  

принципи побудови, функціонування і розвитку податкової системи; економічну сутність 

оподаткування як складової частини державного регулювання економіки; функції податків у 

ринковій економіці, їх взаємозв'язок і вплив на кінцеві макроекономічні показники; 

економічну сутність податків та зборів, порядок розрахунків за податками та платежами; 

методику складання первинних документів й облікових регістрів за  податковими 

розрахунками. 

систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування: 

Законів, національних положень (стандартів), основ міжнародних стандартів, інструктивних 

та нормативних матеріалів; методи і прийоми бухгалтерського обліку та специфіку їх 

використання під час формування бухгалтерської, управлінської та податкової звітності;  

вміти:   

аналізувати наслідки реалізації податкової політики держави на рівні підприємства. 

Формувати базу оподаткування. Розраховувати суму податкових зобов’язань за різними 

податками,зборами, обов’язковими платежами. Планувати на відповідну дату розмір 

податків залежно від системи оподаткування та коригувати договірні відносини з 

урахуванням їх податкових наслідків. Використовувати основні положення Податкового 

кодексу України,інших законодавчих для ведення податкового обліку та складання 

звітності на підприємстві. Складати первинні документи, податкові регістри та податкову 

звітність 

. 

 

Форма  звітності:                                        залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Організація  і методика податкового контролю  Семестр 3 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

Спеціалізація «Облік і аудит» 

загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС -3); 

аудиторні години – 48 (лекції - 32, практичні – 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає отримати навики організації контролю 

господарської діяльності з метою забезпечення його ефективного функціонування, здійснювати 

контроль за дотриманням нормативних актів системи оподаткування, здійснювати контроль за 

повнотою нарахування та стягнення податків і зборів на підприємстві. 

  

Результати навчання: 

 

знати: систему нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування: 

Законів, національних положень (стандартів), основ міжнародних стандартів, інструктивних та 

нормативних матеріалів; методи і прийоми бухгалтерського обліку та специфіку їх використання під 

час формування податкової звітності; методи і прийоми контролю та специфіку їх використання під 

час проведення відповідних контрольних процедур порядок розробки та здійснення  заходів щодо 

запобігання або скорочення виявлених порушень в майбутньому 

.вміти: визначати інформаційні потреби користувачів контрольної інформації Обирати 

найбільш ефективні методи та прийоми ведення контролю. Уміти підготувати огляди, аналітичні 

звіти, провести статистичні обстеження, опитування, анкетування і обробити отримані 

результати. Приймати участь у розробці проектних рішень в області контролю , підготовці 

пропозицій і заходів  щодо запобігання або скорочення порушень в майбутньому 

 

 

Форма  звітності:                                         екзамен 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Організація  обліку і оптимізація оподаткування   Семестр 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

Спеціалізація «Облік і аудит» 

загальна кількість годин – 150 (кредитів ЄКТС -5); 

аудиторні години – 48 (лекції - 32 , практичні – 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає отримати навики організації обліку 

господарських операцій підприємств, їх систематизації, особливостей організації оподаткування, 

узагальнення у фінансовій, податковій, статистичній та управлінській звітності та інтерпретації 

для задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення щодо оптимізації 

оподаткування 

 

Результати навчання: 

знати:  

основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання бухгалтерського обліку 

та звітності; економічну сутність бухгалтерського обліку, його структуру та методи ведення; 

загальні вимоги, які ставляться до фінансової звітності 

економічну сутність оподаткування як складової частини державного регулювання економіки; 

функції податків у ринковій економіці, економічну сутність податків та зборів, порядок розрахунків 

за податками та платежами; методику складання первинних документів й облікових регістрів за  

податковими розрахунками. 

 

 

вміти:  знаючи теоретичні засади провадження діяльності і організації обліку, методику ведення 

обліку та оподаткування за видами діяльності підприємств вміти відображати в обліку за 

допомогою проведень господарські операції підприємств та складати фінансову, податкову, 

статистичну та управлінську звітність; створювати умови на підприємстві, що забезпечать 

раціональну організацію облікового процесу, орієнтуватися у законодавчій базі, що регулює 

процес ведення обліку і здійснення контролю Формувати наказ про облікову політику для 

підприємств різних форм власності та діяльності, графік документообігу за усіма ділянками 

обліку та по підприємству загалом. Визначати чисельність облікового апарату за різними 

методиками. Формувати основні документи, що регулюють організацію обліку на підприємстві: 

Положення про бухгалтерію, посадові інструкції тощо 

 

Форма  звітності:                                         екзамен 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Методи наукових досліджень в обліку, аудиті та оподаткуванні       

            Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години - 32 (лекції - 16 , практичні –16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомлення студентів з методологією наукового 

дослідження, методами їх проведення з урахуванням особливостей за напрямком підготовки, 

навчити оформлювати результати дослідження, підготовка та залучення студентів до здійснення 

науково-дослідницької діяльності, ознайомлення їх зі стратегією та тактикою проведення 

досліджень, надання їм певних знань щодо методології, методики й інструментарію дослідження 

та підготовки ними публікацій, кваліфікаційних робіт.   

 

Результати навчання: 

– знати:  що пошук істини в науці має організований і цілеспрямований характер 

специфічного дослідження; що наукове відкриття - це результат творчого пошуку, в якому 

використовуються інтуїтивні і логічні, емпіричні і теоретичні, дедуктивні і не дедуктивні 

роздуми, евристичні і алгоритмічні методи і засоби дослідження; методи аналізу і побудови 

теорій, яким належить центральна роль в сучасному науковому пізнанні; поняття та порядок 

здійснення наукового дослідження; порядок вибору і формулювання проблеми і теми 

наукового дослідження; поняття науки і наукової діяльності; вміння віднайти інформацію та 

відбір матеріалу; формулювання плану наукового дослідження. 

 

– вміти: аналізувати наукову проблему і знаходити алгоритми її розв’язку; формулювати 

гіпотезу, евристично оцінювати, виводити з неї емпірично перевіювані наслідки, співставляти 

з даними досліду і практики; володіти методами та прийомами наукових досліджень; 

володіти формами та принципами організації науково-дослідної роботи студентів;  

застосовувати набуті знання для подальшої наукової діяльності, вивчення інших дисциплін 
 

 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі 

економіки   Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»    

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

  аудиторні години – 32 (лекції - 16 , практичні - 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає освоєння національних стандартів, що регулюють 

ведення бухгалтерського обліку на підприємствах державного сектору економіки України з 

ціллю набуття студентами навичок щодо їх аналізу в процесі прийняття рішень щодо 

відображення в обліку чи підтвердження достовірності і законності окремих господарських 

операцій; набуття практичних вмінь застосування національних стандартів бухгалтерського 

обліку в процесі ведення обліку на підприємствах державного сектору економіки; сприяння 

розвитку у студентів самостійності мислення; засвоєння студентами нормативно-правової 

лексики і термінології в сфері бухгалтерського обліку; формування правової культури студентів. 

 

Результати навчання: 

знати: національні стандарти, якими регламентуються питання ведення бухгалтерського обліку 

та складання звітності в державному секторі економіки України; загальні вимоги, які ставляться 

до фінансової звітності підприємств державного сектору; методи ведення бухгалтерського обліку 

на підприємствах державного сектору. 

 

вміти: самостійно аналізувати зміст національних стандартів бухгалтерського обліку в 

державному секторі економіки при прийнятті рішень щодо відображення в обліку чи 

підтвердження достовірності і законності окремих господарських операцій; тлумачити норми й 

роз’яснювати вимоги національних стандартів у галузі бухгалтерського обліку підприємств 

державного сектору; розв’язувати конкретні правові ситуації, що виникають у практиці 

здійснення діяльності підприємств державного сектору в сфері бухгалтерського обліку. 

 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Обліково-аналітичне забезпечення логістики підприємства  

Семестр: _2_ 

 

 Спеціальність (спеціалізація): _071 Облік і оподаткування (спеціалізація Облік і аудит)  

________________________________________________________________________________    

  

 загальна кількість годин - ___120___ (кредитів ЄКТС - _4_); 

  аудиторні години - __32___ (лекції - _16_ , практичні - _16_ , семінарські - ___,  

  лабораторні - ___  ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  
Найважливішою умовою сталого розвитку мікроекономічних систем в сучасній економіці 

стає перехід на новий рівень організації потокових процесів і проведення послідовних заходів 
щодо підвищення ефективності управління ними на логістичній основі. Це передбачає 
необхідність засвоєння методології обліково-аналітичного забезпечення логістики в 
мікроекономічних системах, спрямованої на створення інформаційної бази для прийняття 
управлінських рішень. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є отримання необхідних теоретичних знань та 
набуття практичних навичок з обґрунтування концептуальних підходів до формування 
теоретичних і методичних основ обліково-аналітичного забезпечення логістики в 
мікроекономічних системах та набуття навичок з розробки адекватних сучасним умовам 
практичних рекомендацій щодо повнішого використання інформаційних можливостей обліково-
аналітичної системи для прийняття своєчасних та ефективних рішень у господарській діяльності. 

Предметом навчальної дисципліни є теорія і методологія формування обліково-

аналітичного забезпечення логістики в мікроекономічних системах, орієнтованого на прийняття 

раціональних рішень менеджерами. Об'єктом навчальної дисципліни є обліково-аналітичне 

забезпечення управління потоковими процесами в мікроекономічних системах. 

Результати навчання: 

• знати: зміст основних категорій дисципліни, її предмет, метод та задачі вивчення; етапи 

розвитку та сучасну концепцію обліково-аналітичного забезпечення логістичної системи 

підприємства; сутність логістикоорієнтованого підходу до організації облікового 

відображення і аналітичних оцінок ефективності операцій з матеріальними, 

інформаційними, фінансовими потоками підприємства; основні положення 

мікрологістики і системи їх використання на підприємствах; особливості організації 

обліково-аналітичного супроводу логістичного управління потоковими процесами 

підприємств. 

• вміти: аналізувати повну вартість логістичних ланцюгів; проводити облік, здійснювати 

контроль в системі логістичного управління матеріальними запасами; розраховувати 

точку беззбитковості діяльності складу; визначити місце розміщення розподільчого 

складу на території, що обслуговується; розробляти маршрут, складати графік доставки 

товарів автомобільним транспортом та відображати ці логістичні операції в обліковій 

системі підприємства; розраховувати ефективність логістичної системи за обліковими 

показниками; відображати логістичні витрати в бухгалтерському обліку. 

Форма  звітності:_____залік___________________________________ 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності      Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години - 64 (лекції - 32 , практичні –16, лабораторні 16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомитися з організацією та оподаткуванням 

зовнішньоекономічної діяльності; методикою ведення первинного, аналітичного та синтетичного 

обліку зовнішньоекономічних операцій та розрахунків в іноземній валюті.; набути практичних 

навичок ведення обліку, формування показників фінансової та податкової звітності щодо 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів економіки.  

 

Результати навчання: 

• знати:  об'єкти, цілі і задачі бухгалтерського обліку операцій зовнішньоекономічної 

діяльності; об'єкти і задачі податкового  контролю операцій зовнішньоекономічної 

діяльності; умови підготовки та укладання зовнішньоторговельних контрактів; 

особливості обліку грошових коштів та розрахунків в іноземній валюті, прямих та 

непрямих експортних та імпортних операцій у зовнішньоекономічній діяльності; 

методику валютного контролю зовнішньоекономічних операцій. 

 

• вміти: визначати суб'єкти та об'єкти зовнішньоекономічної діяльності, особливості їх 

оподаткування; розраховувати курсові різниці; відображати в обліку операцій з іноземною 

валютою, розрахунки в іноземній валюті; здійснювати синтетичний та аналітичний облік 

імпортних та експортних операцій; вміти відображати вести облік зовнішньоекономічних 

операцій і прикладних програмних продуктах. 
 

 

 

Форма  звітності:                                         екзамен 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Організація і методика аудиту     Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 150 (кредитів ЄКТС - 5); 

  аудиторні години - 64 (лекції - 32 , практичні – 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає ознайомитися з організацією та основними етапими 

аудиторської перевірки; плануванням роботи аудитора та розробкою алгоритму контрольних 

процедур за елементами фінансової звітності; набути практичних навичок щодо планування 

аудиторської перевірки, виконання аудиторських процедур, визначення аудиторського ризику, 

збору аудиторських доказів, формування робочої документації аудитора, звіту незалежного 

аудитора.  

 

Результати навчання: 

• знати: особливості використання інструментів та методів проведення аудиту окремих 

об’єктів обліку, визначення та особливості здійснення внутрішнього аудиту, методику 

узагальнення та систематизації результатів здійснення контрольних процедур; 

• вміти:  розробляти алгоритми проведення аудиту елементів фінансової звітності та спеціальних 

видів аудиту, здійснювати обґрунтування прийняття рішень та їх реалізацію на завершальному 

етапі аудиту. 

 

 

Форма  звітності:                                         екзамен 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Стратегічний аналіз і контролінг     Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»    

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

  аудиторні години – 32 (лекції - 16 , практичні - 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння слухачами нових знань зі стратегічного аналізу 

і контролінгу, що дозволить майбутнім випускникам бути фахівцями з підготовки 

інформаційного забезпечення для планування господарської діяльності підприємств, виявлення 

можливостей підвищення ефективності виробництва, фінансової та інвестиційної діяльності 

господарюючих суб’єктів; з’ясування сутності і особливостей стратегічного аналізу і контролінгу 

на підприємстві; визначення теоретичних та методологічних аспектів стратегічного аналізу і 

контролінгу; ознайомлення з вітчизняним та зарубіжним досвідом стратегічного аналізу і 

контролінгу; формування у студентів навичок практичного застосування прийомів і методів 

проведення аналітичних досліджень для визначення стратегій, розробки стратегічних планів, 

проектів і програм для забезпечення ефективного функціонування підприємств у динамічному 

ринковому середовищі. 

 

Результати навчання: 

знати: зміст і призначення стратегії підприємства у конкурентному середовищі; види стратегій; 

моделі ВСG,  GE/McKinsey, Shell/DPM, ADL; методику аналізу грошових потоків у 

довгостроковому періоді; методи оцінки доцільності інвестицій; методи портфельного аналізу, 

аналізу потенціалу, сильних і слабких сторін підприємства; методи діагностики ефективності 

стратегії підприємства; стратегічних позицій підприємства; особливості контролінгу 

інвестиційних проектів 

 

вміти: здійснювати стратегічний аналіз зовнішнього середовища; здійснювати оцінку 

конкурентоспроможності підприємства; прогнозувати грошові потоки, проводити їх розрахунки, 

визначати фактори, які впливають на вартість грошей; здійснювати стратегічне прогнозування 

виробничої діяльності підприємства; здійснювати прогнозування показників фінансової звітності 

підприємства; здійснювати аналіз портфеля підприємства та оцінку стратегічної позиції; 

впроваджувати систему стратегічного контролінгу на підприємстві; вміти проводити фінансові 

розрахунки та обґрунтування конкретного замовлення, проекту; розраховувати різні види точки 

беззбитковості проекту, замовлення, контракту; визначати та розраховувати ризики інвестиційної 

діяльності та інвестиційних проектів, довгострокової співпраці та партнерства; застосовувати 

методи прогнозування для розробки моделей-рішень прогнозів розвитку підприємства; 

здійснювати стратегічний контроль в процесі стратегічних перетворень на підприємстві 

 

Форма  звітності:                                         залік 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Стратегічний управлінський облік     Семестр: 1 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік та оподаткування»    

  

 загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС – 4); 

  аудиторні години – 48 (лекції - 32 , практичні - 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Вивчення дисципліни передбачає засвоєння слухачами нових знань зі стратегічного 

управлінського обліку, що дозволить майбутнім випускникам бути фахівцями з підготовки 

інформаційного забезпечення для розробки, реалізації і моніторингу конкурентної стратегії 

підприємств, а саме опанування принципами стратегічного управління витратами, яке базується 

на концепції вартісного ланцюжка та калькуляції витрат повного життєвого циклу продукту, 

стратегічному позиціонуванні і аналізі витратоутворюючих чинників; вивчення систем 

калькулювання та управління витратами за видами діяльності; дослідження впливу фінансових і 

нефінансових показників на оцінку стратегії розвитку підприємства та його центрів 

відповідальності тощо.  

 

Результати навчання: 

знати: складові стратегічного управлінського обліку; сутність концепції стратегічного 

управління витратами; стадії життєвого циклу продукту і розуміти доцільність калькуляції 

витрат повного життєвого циклу; послідовність цільового калькулювання; сутність систем 

калькулювання та управління видами діяльності; сутність реінжинірингу бізнес-процесів; 

традиційні показники оцінки діяльності підприємства, його підрозділів та показники оцінки 

роботи менеджерів і вказувати на їх переваги і недоліки; сутність збалансованої системи 

показників та передумови її розроблення. 

 

вміти: пояснити взаємозв’язок стратегічного позиціонування фірми з прийомами управлінського 

обліку; сприймати підприємство як послідовність видів діяльності в ланцюжку створення 

цінності; розподіляти накладні витрати на основі аналізу діяльності; аналізувати прибутковість 

клієнтів описувати типи розміщення виробничих потужностей і пояснювати їх вплив на 

ефективність виробничого циклу; пояснювати принципи теорії обмежень та роль обліку 

продуктивності в прийнятті управлінських рішень щодо підвищення ефективності та 

результативності бізнесу; описувати сучасні методи обліку і контролю якості; пояснювати 

сутність і переваги системи «якраз вчасно»; критично оцінювати підхід до оцінки діяльності на 

базі показника рентабельності інвестованого капіталу; формулювати концепцію стратегічного 

управління підприємством на базі показника економічної доданої вартості; пояснювати 

застосування показників економічної доданої вартості (EVA®) та чистої теперішньої вартості 

(NPV) для аналізу акціонерної вартості підприємства; вказувати етапи розробки стратегії 

компанії при використанні моделі BSC  
 

 

Форма  звітності:                                         екзамен 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 



 

 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ  

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ» 

 

1. Організація обліку розрахунків за податками та платежами 

2. Організація обліку основних засобів підприємства 

3. Організація обліку нематеріальних активів підприємства 

4. Організація обліку довгострокових фінансових інвестицій підприємства 

5. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів підприємства 

6. Організація обліку виробничих запасів підприємства 

7. Організація обліку товарів і товарних операцій підприємства 

8. Організація обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів підприємства 

9. Організація обліку дебіторської заборгованості підприємства 

10. Організація обліку касових операцій підприємства 

11. Організація обліку коштів на рахунках у банках  

12. Організація обліку фінансових інвестицій підприємства 

13. Організація обліку власного капіталу підприємства 

14. Організація обліку довгострокових зобов’язань підприємства 

15. Організація обліку поточних зобов’язань підприємства 

16. Організація обліку заробітної плати 

17. Організація обліку нарахувань на фонд оплати праці й утримань зі заробітної 

плати 

18. Організація обліку виробничих витрат підприємства 

19. Організація обліку операційних витрат підприємства 

20. Організація обліку інших витрат підприємства 

21. Організація обліку доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг 

22. Організація обліку доходів від іншої операційної діяльності підприємства 

23. Організація обліку фінансових результатів діяльності підприємства 

 

Уклала доцент, кандидат економічних наук, доцент кафедри 

обліку і аудиту Львівського національного університету імені 

Івана Франка Плиса Зоряна Петрівна 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:  Фінансовий менеджмент і контроль      Семестр: 2 

 

 Спеціальність (спеціалізація):071 «Облік і оподаткування»  

                              спеціалізація « Облік і аудит» 

  

 загальна кількість годин - 90 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години - 48 (лекції - 32 , практичні –16) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Дана навчальна дисципліна є теоретичною основою сукупності знань та вмінь, що 

забезпечують базову підготовку фахівців з фінансів.  

Метою викладання дисципліни є  формування системи теоретичних знань і практичних 

навичок з управління фінансами підприємств. 

  Завданнями вивчення навчальної дисципліни є вивчення теоретичних та організаційних 

основ фінансового менеджменту, набуття знань і практичних навичок управління грошовими 

потоками, прибутком і активами підприємства.  

 

Результати навчання: 

- знати:  сутність фінансового менеджменту; організацію фінансового менеджменту на 

підприємстві; організаційне та інформаційне забезпечення фінансового менеджменту; сутність і 

види грошових потоків підприємства; знати інструментарій управління грошовими потоками; 

методичний інструментарій оцінювання вартості грошей у часі та його застосування у 

фінансових розрахунках; організацію та інструментарій управління прибутком; управління 

формуванням і використанням прибутку; формування і фінансування оборотних активів; сутність 

капіталу та його роль у діяльності підприємства; інструментарій управління інвестиціями на 

підприємстві; сучасні концепції управління ризиками; методи нейтралізації фінансових ризиків; 

методи аналізу фінансових звітів; сутність і методи антикризового фінансового управління; 

 

- вміти: прогнозувати грошові потоки підприємства; виявляти вплив факторів на кінцевий 

фінансовий результат підприємства; аналізувати фінансові ризики; прогнозувати грошові потоки 

для забезпечення стабільного функціонування підприємств; формувати стратегію ефективного 

розміщення фінансових ресурсів підприємства; використовувати бюджетування для підвищення 

конкурентноспроможності та інвестиційної привабливості підприємства; контролювати 

ефективність антикризового фінансового управління, визначати вплив антикризових заходів на 

основні фінансові параметри підприємства; використовувати багатофакторні кореляційно-

регресійні моделі для оперативного регулювання структури витрат загального бюджету 

підприємства. 
 

 

 

Форма  звітності:                                         іспит 
                                                                                                            (екзамен, залік) 

Мова вивчення:        ____українська___________                          

 

 

 

  

 

 

 



 

 

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

 

Назва  дисципліни:   “Аудит в облікових системах”  Семестр:  3 

Спеціальність : 071   “Облік і оподаткування”  (магістр, 1 рік 4місяці) 

Спеціалізація: “Облік і аудит” 

 

Денне навчання: загальна кількість годин - 120 (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години -32 (лекції – 16,  лабораторні - 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни: 

Дисципліна “Аудит в облікових системах”  спрямована на отримання студентами знань як 

методологічного, так і прикладного характерів щодо проведення аудиту в умовах 

комп’ютеризованих облікових систем з використанням інструментальних засобів комп’ютерних  

технологій обліку і аудиту  на основі інтеграції знань обліку, аудиту, інформаційних систем. 

Пройшовши вивчення дисципліни, майбутній фахівець зможе застосовувати теоретичні і 

практичні знання з аудиту у прикладному аспекті здійснення аудиту в умовах автоматизованого 

обліку та організовувати і проводити аудит з використанням засобів облікових систем. 
  

Результати навчання: 

• знати:  

знати теоретико-методичні, організаційні, нормативні основи аудиту в умовах 

комп’ютеризованого облікового середовища; 

знати структуру  і технологію функціонування комп’ютеризованих  облікових систем і 

аудиторських систем; 

знати будову і зміст аудиторського процесу в умовах комп’ютеризованого опрацювання 

інформації; 

знати постановки облікових і аудиторських задач, алгоритми та організаційно-

процесуальні схеми розв’язання комплексів задач обліку і аудиту; інструментальні засоби 

виконання облікових і аудиторських процедур; 

 

• вміти:  

визначати завдання, проблеми аудиту в умовах комп’ютеризованих облікових систем та 

організаційні заходи з їх розв’язання; 

застосовувати МСА до проведення аудиту  в середовищі комп’ютерних інформаційних 

систем; 

визначати склад контрольно-порадної аудиторської системи  та інформаційно-

технологічні зв’язки між її елементами; 

розробляти аудиторський процес в умовах застосування комп’ютерних технологій; 

визначати організаційно-процесуальні схеми розв’язання комплексів задач аудиту в 

комп’ютеризованому середовищі облікової системи; 

розробляти постановки аудиторських задач для їх розв’язання з використанням 

комп’ютерних технологій; 

застосовувати інструментальні засоби комп’ютеризованих облікових систем і спеціальні 

комп’ютерні засоби в процесі аудиту; 

інтерпретувати виконання аудиторських процедур у  технологічному аспекті роботи 

аудитора. 
 

 

 

 

Форма  звітності: залік  



    

Мова вивчення:  українська      

О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:“ Комп’ютеризація в облікових системах”    Семестр:  1 

 

 Спеціальність : 071   “Облік і оподаткування”  (магістр, 1рік 4 місяці) 

Спеціалізація: “Облік і аудит” 

 

Денне навчання: загальна кількість годин -120 (кредитів ЄКТС - 4); 

  аудиторні години -32 (лекції – 16,  лабораторні - 16 ) 

 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

 

 

Дисципліна “ Комп’ютеризація в облікових системах” спрямована на отримання 

студентами знань методологічного і прикладного характерів щодо організації і функціонування 

комп’ютеризованих облікових систем, базованих на концепції внутрішньої і зовнішньої 

інтеграції усіх видів обліку з функціями управління складними економічними об’єктами.  

 

 

Результати навчання: 

• знати:  

методологічні, теоретико-методичні та організаційні основи побудови комп’ютеризованої 

системи управління та позиціювання в ній облікової системи (підсистеми); 

методологічні і концепцептуальні засади внутрішньої і зовнішньої інтеграції облікової 

системи в системі управління; 

теоретико-методологічні і організаційні основи комп’ютеризації облікової роботи в 

інформаційній системі; 

• вміти: 

структурувати комп’ютеризовану облікову систему відповідно до потреб інформаційної 

системи управління; 

розробляти внутрішні регламенти ведення комп’ютеризованого обліку; 

наповнювати прикладним змістом  види інтеграції облікової системи, виділяючи  облікові 

задачі, які комп’ютеризуються . 

 

 

 

 

Форма  звітності: залік 

 

Мова вивчення:       українська                          

 

 

 



О П И С   Н А В Ч А Л Ь Н О Ї     Д И С Ц И П Л І Н И  

 

Назва  дисципліни:   “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті”  Семестр:  2 

 Спеціальність : 071   “Облік і оподаткування”  (магістр, 1рік 4 місяці) 

Спеціалізація: “Облік і аудит” 

Денне навчання: загальна кількість годин -90 (кредитів ЄКТС - 3); 

  аудиторні години -32 (лекції – 16,  лабораторні - 16 ) 

Анотація  навчальної   дисципліни:  

Дисципліна “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті” спрямована на 

отримання студентами знань як методологічного, так і прикладного характерів щодо 

моделювання прийняття рішень з використанням аналітичних і аудиторських інструментів 

(моделей, методів, методик) на основі інтеграції знань теорії прийняття рішень, обліку, 

економічного аналізу, аудиту. Пройшовши вивчення дисципліни майбутній фахівець зможе 

визначати методи ухвалення рішень та  формалізувати процедури аналітичної підготовки рішень 

в процесах управлінського обліку і аудиту, як в у ході їх виконання, так і після завершення та 

процедури формування рецептів рішень в аналітичному чи аудиторському висновках. 

Результати навчання: 

• знати:  

теоретико-методологічні основи системного аналізу управлінських проблем; 

 методологічні підходи до прийняття рішень, методологічні основи оцінки ефективності 

рішень, види моделей і методів, методик прийняття рішень; 

 концепцію програмно-цільового підходу в обгрунтуванні управлінських рішень;  

 будову процесу прийняття рішень та позиціювання в ньому аналізу і аудиту; 

 критерії оцінки альтернатив рішень для підготовки оптимального проекту рішення в 

умовах визначеності  і невизначеності; 

просторово-часові моделі аналізу беззбитковостіі діяльності 

  математико-статистичні методи аналізу результатів і витрат у прийнятті рішень з 

врахуванням (недопущенням) втраченої вигоди, етапи аналіз вигід і витрати призначення і зміст 

методів  аналітичного обгрунтування ситуаційних рішень; 

 призначення і зміст методів і моделей аналітичного обґрунтування:  рішень з оптимізації 

операцій із управління матеріальними запасами,  інвестиційних фінансових рішень, рішень, що 

забезпечують нормалізацію, зміцнення фінансового стану підприємства; 

• вміти:  

застосовувати  методи і прийоми в процесі системного аналізу управлінських проблем; 

виконувати структуруваня рішення, інтерпретувати принципи рішень, встановлювати 

взаємозв’язок рішення з функціями управління; 

розробляти програмно-цільові рішення із застосуванням “дерева цілей” і  “дерева рішень;” 

інтегрувати в процес прийняття рішень аналітичний і аудиторський процеси; 

вибирати оптимальний варіант  рішення серед альтернатив на основі відповідності 

результатів їх реалізації цілям діяльності; 

розробляти рішення з недопущення збитковості чи її подолання, а також зростання 

прибутку; 

застосовувати математико-статистичні методи в обґрунтуванні вибору рішень "вигоди-

витрати"; 

моделювати ситуації та застосовувати методи ситуаційного аналізу в прийнятті рішень  

моделювати рішення: з досягнення оптимальних вартісно-часових характеристик щодо 

забезпеченості підприємства матеріальними запасами, з інвестицій  в основні фонди для 

розробки проектів інвестиційних рішень; зфінансових інвестицій  для формування та розробки 

портфельних  інвестиційних рішень; з фінансових рішеннь  щодо активів, зобов’язань, власного 

капіталу для позитивного впливу на фінансовий стан підприємства; 

застосовувати методи стратегічного аналізу  в обгрунтуванні рішень та методи 

прогнозування для розробки моделей-рішень прогнозів розвитку підприємства. 
 

Форма  звітності: екзамен          Мова вивчення:    українська       


