Перелік навчальних дисциплін
за циклами підготовки здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СВО «Бакалавр»
1. Обов’язкова частина
Дисципліни загальної підготовки
Економіко-математичні методи та моделі
Економічна інформатика
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
Історія України
Історія української культури
Українська мова (за професійним спрямуванням)
Університетська освіта
Фізичне виховання
Філософія
Дисципліни професійної підготовки
Безпека життєдіяльності та основи охорони праці
Бухгалтерський облік
Вища математика
Діловодство
Економіка
Економічна теорія
Економічна теорія ІІ
Звітність підприємств
Інформаційні системи і технології в обліку
Історія економіки та економічної думки
Маркетинг
Менеджмент
Методологія наукових досліджень в обліку
Облік і звітність в оподаткуванні
Податкова система
Правознавство
Статистика
Управлінський облік
Фінанси
Фінансовий облік
2. Вибіркова частина
Дисципліни загальної підготовки
Політологія
Психологія
Етика та естетика
Конфліктологія
Логіка

Соціологія
Дисципліни професійної підготовки
Вибірковий блок 1
Аудит
Економічний аналіз
Комп`ютерний облік у суб`єктів малого підприємства
Облік у зарубіжних країнах
Облікова політика підприємства
Проблемні питання бухгалтерського обліку
Статистика суб'єкта підприємницької діяльності
Судово-бухгалтерська експертиза
Фінанси підприємств
Вибірковий блок 2
Аналіз господарської діяльності
Внутрішньогосподарський контроль
Комп'ютерний аудит
Облік на підприємствах агросервісу
Облік у галузях економіки
Облік у фермерських господарствах
Соціально-економічна безпека
Фінансова санація та банкрутство підприємств
Фінансово-господарський контроль
Вибірковий блок 3
Банківська статистика
Банківські операції
Казначейські операції
Комп`ютерний облік у бюджетних установах
Контроль і ревізія в бюджетних установах
Митна справа
Облік у банках
Облік у територіальних громадах
Фінансова статистика

Перелік навчальних дисциплін
за циклами підготовки здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СВО «Бакалавр»
(скорочений термін навчання)
1. Обов’язкова частина
Дисципліни професійної підготовки
Бухгалтерський облік
Діловодство
Економічний аналіз
Звітність підприємств
Інформаційні системи і технології в обліку
Комп`ютерний облік у суб`єктів малого підприємства
Методологія наукових досліджень в обліку
Облік і звітність в оподаткуванні
Облікова політика підприємства
Проблемні питання бухгалтерського обліку
Управлінський облік
Фінансовий облік
2. Вибіркова частина
Дисципліни професійної підготовки
Вибірковий блок 1
Аудит
Облік у зарубіжних країнах
Статистика суб'єкта підприємницької діяльності
Судово-бухгалтерська експертиза
Фінанси підприємств
Вибірковий блок 2
Аналіз господарської діяльності
Внутрішньогосподарський контроль
Облік у фермерських господарствах
Соціально-економічна безпека
Фінансово-господарський контроль
Вибірковий блок 3
Банківська статистика
Казначейські операції
Контроль і ревізія в бюджетних установах
Облік у банках
Фінансова статистика

Перелік навчальних дисциплін
за циклами підготовки здобувачів вищої освіти
за освітньо-професійною програмою Облік і оподаткування
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» СВО «Магістр»
1. Обов’язкова частина
Дисципліни загальної підготовки
Глобальна економіка
Етика професійних бухгалтерів
Методика викладання облікових дисциплін
Охорона праці в галузі, цивільний захист та інтелектуальна власність
Соціальна відповідальність
Дисципліни професійної підготовки
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Облікове забезпечення податкових розрахунків у господарській діяльності
підприємств
Організація бухгалтерського обліку
Фінансовий аналіз
2. Вибіркова частина
Дисципліни професійної підготовки
Вибірковий блок 1
Інституціональна теорія бухгалтерського обліку і оподаткування
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності
Оцінка майна та бізнесу
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті
Вибірковий блок 2
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Організація і методика аудиту
Організація і методика податкових перевірок
Податковий облік в інформаційних технологіях
Вибірковий блок 3
Автоматизоване робоче місце – бухгалтер
Державний фінансовий контроль
Звітність установ державного сектору
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах

