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1. Інформація про програму: 

 

 Загальний опис: 

 1.1. Кваліфікація, що присвоюється. Магістр з обліку і оподаткування. 

 1.2. Тривалість програми. 1 рік 4 місяці. 

 1.3. Кількість кредитів ЄКТС. 90 кредитів ЄКТС. 

 1.4. Рівень вищої освіти. Другий (магістерський) рівень. 

 1.5. Галузь знань. 07 «Управління та адміністрування». 

 1.6. Профіль програми. Освітньо-професійна програма. 

 1.7. Результати навчання.  
Перелік компетентностей, яких набувають здобувачі вищої освіти: 

1. Інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні задачі і 

проблеми у галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування або у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та здійснення 

інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

2. Загальні компетентності:  

2.1. Здатність до дієвої світоглядної позиції на рівні глобальних 

економічних процесів, неперервного навчання і дослідницької діяльності. 

2.2. Здатність до пошуку, аналізу, синтезу інформації, прийняття 

управлінських рішень та креативної професійної діяльності направленої на 

інноваційний розвиток підприємств. 

2.3. Здатність до ефективної комунікації, виявлення ініціативи, мотивації 

людей рухатись до спільної мети, працювати в команді за умов конкурентного 

середовища. 

2.4. Здатність вибирати напрями наукових досліджень та формувати 

плани і етапи науково-дослідної роботи, виконувати інформаційний пошук, 

формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних 

досліджень. 

2.5. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог охорони праці, 

цивільного захисту та права інтелектуальної власності. 

3. Спеціальні (фахові) компетентності:  

3.1. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в галузі 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

3.2. Здатність аналізувати і систематизувати законодавчі, інструктивні та 

інші нормативні документи в галузі обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

3.3. Здатність формувати і аналізувати фінансову, статистичну та 

податкову звітність. 

3.4. Здатність формувати стратегію і тактику операційної, фінансової та 

інвестиційної діяльності суб’єктів підприємницької діяльності, фінансово-

кредитних установ та установ державного сектору. 

3.5. Здатність використовувати знання, уміння і навички в галузі обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

3.6. Здатність використовувати знання, уміння і навички в процесі 

організації зовнішньоекономічної діяльності підприємства, веденні обліку 
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експортно-імпортних операцій та інших операцій в зовнішньоекономічній 

діяльності. 

3.7. Здатність практичного втілення порядку здійснення облікових 

процедур щодо обліку господарських операцій з активами, пасивами, доходами 

та витратами підприємства. 

3.8. Здатність використовувати знання, уміння і навички при розробці 

основних внутрішніх регламентів організації облікового процесу на 

підприємстві, організації бухгалтерського контролю, внутрішньогосподарської 

управлінської звітності, забезпечувати здійснення процедур щодо безпеки 

облікової інформації. 

3.9. Здатність теоретично обґрунтувати процес організації і проведення 

контролю та ревізії діяльності установ державної сектору, застосування 

навичок організації і проведення контролю та ревізії діяльності установ, 

завершення контрольних заходів, узагальнення результатів та їх реалізація. 

3.10. Здатність використовувати знання, уміння і навички при проведенні 

податкових перевірок, оформленні їх результатів та їх апеляційного 

узгодження. 

3.11. Здатність теоретично обґрунтувати процес організації обліку та 

складання фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової 

звітності. 

3.12. Здатність використовувати знання, уміння і навички в процесі 

створення та функціонування управлінських інформаційних систем в обліку, 

аналізі та аудиті на підприємствах та організації роботи обліково-аналітичних 

працівників з використанням управлінських інформаційних систем. 

3.13. Здатність планувати роботу контролера, фінансового інспектора, 

державного аудитора, застосовувати методи контролю для проведення 

інспектування установ державного сектору, контрольно-аналітичні методи для 

проведення аудиту суб’єктів державного сектору та перевірки державних 

закупівель, узагальнювати результати контролю та вживати заходів щодо їх 

реалізації. 

3.14. Здатність вибирати напрями наукових досліджень та формувати 

плани і етапи науково-дослідної роботи, виконувати інформаційний пошук, 

формувати задачі та вибирати методи теоретичних та експериментальних 

досліджень. 

 

Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований 

у термінах результатів навчання: 

1. Демонструвати систематичне розуміння професійних знань у 

плануванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом 

проведення розрахунку їх основних економічних показників на основі даних 

фінансової, статистичної та податкової звітності. 

2. Застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, 

вирішенні складних проблем у професійній діяльності, враховуючи 

взаємозв’язок і взаємодію з іншими сферами діяльності. 

3. Ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи обробки облікової 
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інформації та її систематизації, виділяти новизну, теоретичну і практичну 

значимість облікового дослідження, формувати конкретні напрямки 

впровадження результатів дослідження в практику фінансово-економічної 

діяльності. 

4. Демонструвати знання із розробки критеріїв прийняття і реалізації 

управлінських рішень з використанням відповідних методів та принципів у 

сфері професійної діяльності. 

5. Виконувати на високому професійному рівні конкретні обліково-

аналітичні операції, приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що 

входять до його компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах. 

6. Проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування 

індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань 

методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних 

облікових даних, звітності. 

7. Демонструвати знання нормативно-правової бази щодо обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів управління у сфері 

професійної діяльності. 

8. Організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства, 

раціональне ведення обліку експортно-імпортних операцій та інших операцій в 

зовнішньоекономічній діяльності. 

9. Організовувати роботу фінансово-облікових служб на підприємстві, 

визначати критерії підбору кадрів фінансово-облікових служб, розробляти 

основі внутрішні регламенти організації облікового процесу на підприємстві та 

забезпечувати процедури щодо безпеки облікової інформації. 

10. Демонструвати знання та навички контролю за станом обліку і 

звітності, адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні 

методи, прийоми та інструменти сфер професійної діяльності. 

11. Демонструвати навики вибору стилю керівництва при здійсненні 

управління персоналом та організації роботи економічного, бухгалтерського та 

фінансового підрозділів. 

12. Демонструвати широкий спектр пізнавальних і інтелектуальних 

навичок з формування, поліпшення та впровадження інформаційного 

забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання. 

13. Використовувати методологічний апарат наукового пошуку, методи 

та рівні наукового дослідження; змістовно розрізняти форми викладу матеріалів 

наукового дослідження та успішно їх виконувати; реалізовувати усі етапи 

науково-дослідницької роботи. 

14. Демонструвати знання і навички в процесі створення та 

функціонування управлінських інформаційних систем в обліку, аналізі та 

аудиті на підприємствах та організації роботи обліково-аналітичних 

працівників з використанням управлінських інформаційних систем. 

15. Застосовувати методи контролю для проведення інспектування 

установ державного сектору, контрольно-аналітичні методи для проведення 

аудиту суб’єктів державного сектору та перевірки державних закупівель, 

узагальнювати результати контролю та вживати заходів щодо їх реалізації 
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1.8. Структурна діаграма програми з кредитами. 

Шифр 
Назва навчальних дисциплін та складових освітнього 

процесу 

Загальний 

обсяг, год 

Кількість 

кредитів, 

ЄКТС 

1 курс 

ОЗП 1.1.1 Глобальна економіка 90 3 

ОЗП 1.1.2 Етика професійних бухгалтерів 90 3 

ОЗП 1.1.4 
Охорона праці, цивільний захист та інтелектуальна 

власність 
90 3 

ОПП 1.2.1. Курсова робота «Організація бухгалтерського обліку» 90 3 

ОПП 1.2.2. Курсова робота «Фінансовий аналіз» 90 3 

ОПП 1.2.3 
Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами 
150 5 

ОПП 1.2.4 
Облікове забезпечення податкових розрахунків у 

господарській діяльності підприємств 
180 6 

ОПП 1.2.5 Організація бухгалтерського обліку 180 6 

ОПП 1.2.6 Фінансовий аналіз 120 4 

ВП 1.3.1. Виробнича практика  225 7,5 

ВПП 2.1.1.2 Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті 135 4,5 

ВПП 2.1.1.3. 
Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної 

діяльності 
135 

4,5 

ВПП 2.1.2.1 Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 135 4,5 

ВПП 2.1.2.3 Організація і методика аудиту 135 4,5 

ВПП 2.1.3.2 Державний фінансовий контроль 135 4,5 

ВПП 2.1.3.4 
Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємств 
135 4,5 

АЗВО1.4.2 Підготовка дипломної роботи 225 7,5 

Всього за рік 1800 60 

2 курс 

ОЗП 1.1.5 Соціальна відповідальність 90 3 

ОЗП 1.1.3 Методика викладання облікових дисциплін 90 3 

ВП 1.3.2. Переддипломна практика  90 3 

АЗВО1.4.2 Захист дипломної роботи 45 1,5 

АЗВО1.4.3 Підготовка дипломної роботи 90 3 
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Шифр 
Назва навчальних дисциплін та складових освітнього 

процесу 

Загальний 

обсяг, год 

Кількість 

кредитів, 

ЄКТС 

АЗВО1.4.1 Єдиний державний кваліфікаційний іспит 90 3 

ВПП 2.1.1.1. 
Інституціональна теорія бухгалтерського обліку і 

оподаткування 
135 

4,5 

ВПП 2.1.1.4. Оцінка майна та бізнесу 135 4,5 

ВПП 2.1.1.5. 
Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і 

аудиті  
135 4,5 

ВПП 2.1.2.2 Облік зовнішньоекономічної діяльності 135 4,5 

ВПП 2.1.2.4 Організація і методика податкових перевірок 135 4,5 

ВПП 2.1.2.5. Податковий облік в інформаційних системах 135 4,5 

ВПП 2.1.3.1. Автоматизоване робоче місце - бухгалтер 135 4,5 

ВПП 2.1.3.3. Звітність установ державного сектору 135 4,5 

ВПП 2.1.3.5. 
Організація бухгалтерського обліку у бюджетних 

установах  
135 4,5 

Всього за рік 900 30 

Всього по програмі спеціальності 2400 90 

1.9. Форма навчання. Очна. 

1.10. Гарант програми. Канцедал Н. А. 
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2. Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 
 

2.1. Шифр. ОЗП. 1.1.1. 

2.2. Назва. Глобальна економіка. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора. Кончаковський Є. О. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні 

складних проблем у професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і 

взаємодію з іншими сферами діяльності. Демонструвати знання із розробки 

критеріїв прийняття і реалізації управлінських рішень з використанням 

відповідних методів та принципів у сфері професійної діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Економічна природа глобальних 

трансформацій. Становлення глобальної економіки. Регулятивні інститути 

глобальної економіки. Політекономія глобального економічного циклу. 

Механізми функціонування глобальних ринків. Конкурентне лідерство 

глобальних корпорацій. Технологічний ресурс глобального економічного 

розвитку. Людський ресурс глобальної економіки. Процеси регіоналізації в 

глобальній економіці. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів. 

Глобальний контекст розвитку української економіки. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Шупик І.І. «Глобальна економіка»: навч.- метод. комплекс дисципліни: 

посібник [для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво] / І. 

І. Шупик  – Полтава : РВВ ПДАА, 2015. – 136 с. 

2. Шупик І.І. «Глобальна економіка». Словник-довідник. Навч. посіб.- 

[для студентів галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво] / І. І. Шупик. – 

Полтава: РВВ ПДАА, 2016. – 104 с. 

3. Шупик І. І. Трансформаційна економіка та економічна політика держави. 

Курс лекцій / І.І.Шупик .- Полтава: РВВ ПДАА, 2012.- С. 103-116).  

4 Глобальна економіка: [навч. посіб. для студентів вузів] /П.П.Мазурок [и 

др.] ; ред. Б.М.Одягайло. - Львів : «Магнолія 2006», 2009. - 206 с. 

5. Кальченко Т.В. Глобальна економіка: [навчальний посібник для 

студентів вузів]/Т.В.Кальченко.-К.: КНЕУ,2009.-365 с. 

6. Лук'яненко Д.Г. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір/ 

Д.Г. Лук'яненко, А.М Поручник, А.М.Колот, Я.М Столярчук. –  К.: КНЕУ, 

2008. –   420 с.  

7. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми 

сучасності: [навч. посіб]. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; перевірка знання 

економічних категорій; виконання  завдань самостійної  домашньої роботи та 
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підсумкових контрольних  робіт ); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.2. 

2.2. Назва. Етика професійних бухгалтерів. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Єрмолаєва М. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Знання етичних принципів професійної діяльності бухгалтера, їх 

історичного розвитку, розуміння вимог Кодексу етики Міжнародної Федерації 

Бухгалтерів до професійних обов’язків бухгалтерів, поняття моральних норм і 

цінностей та ролі професійних бухгалтерських організацій, знання вимог 

професійної етики та правового статусу аудиторів та аудиторських фірм, 

дотримання етичних принципів в системі контролю якості аудиторських 

послуг, розуміння рівня відповідальності та санкції за порушення професійних 

етичних норм професійними бухгалтерами в бізнесі, вміння оцінити наслідки 

неетичної поведінки для окремої особи, професії та суспільства в цілому. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Предмет етики і моралі. Професійна етика: виникнення, становлення  та 

призначення в суспільстві.  Професійна етика та її регулювання. Етика для 

професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів).  Етика для професійних 

бухгалтерів в бізнесі. Етичні конфлікти та їх вирішення. Подальший 

професійний розвиток бухгалтера і аудитора як умова забезпечення 

фундаментальних етичних принципів.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Бралатан В. П. Професійна етика : навч. посіб.[Електронний ресурс] / 

В. П. Баралтан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко //  - К. : ЦУЛ, 2011. – 252 с. 

Режим доступу : http://culonline.com.ua/Books/Prof_etika_Gucalenko2011.pdf 

[Електронний ресурс]- Режим 

доступу:file:///C:/Users/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B

8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/Downloads/D

6.pdf 

2. Ломачинська, І. М. Професійна етика: Навч. посіб. для дистанц. 

навчання / [За наук. ред. В. І. Ярошовця]; Відкритий міжнар. Ун-т розвитку 

людини «Україна» - К., 2005. - 226 с: іл., табл. - (Мережа дистанційного 

навчання). 

3. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості та етики: Видання 

2006 року/ Пер. з англ. мови О. В. Селезньов, О. Л. Ольховікова, О. В. Гик, Л. 

Й. Юрківська. - К.: Статус, 2006. - 1152 с. 

4. Руда Н. Г. Співвідношення понять професійної та прикладної етики // 

http://culonline.com.ua/Books/Prof_etika_Gucalenko2011.pdf
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Науковий часопис. - К., 2007. - Вип. 12 (25). - С. 200-206. 

5. МСО 4 «Професійні цінності, етика і відносини» [Електронний ресурс] 

//Режим доступу: http://fpaa.org.ua 

11. Про затвердження Кодексу етики працівників підрозділу 

внутрішнього аудиту Зареєстровано в Міністерстві 17 жовтня 2011 р. за N 

1195/19933 [Електронний ресурс] / Режим доступ:  

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11 

12. Сертифікація бухгалтерів САР (CIPA)  [Електронний ресурс]/ Режим 

доступу: http://proaudit.com.ua/sertification/sertif-kac-ya-auditor-v-2.html 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – відвідування лекцій; виконання завдань на 

практичних заняттях; розв’язування тестів; завдання самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.3. 

2.2. Назва. Методика викладання облікових дисциплін. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Остапенко Т. М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Демонструвати знання нормативно-правової бази щодо обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів управління у сфері 

професійної діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Методика науково-педагогічної діяльності у обліку як навчальний 

предмет. Категоріально-понятійний апарат дидактики вищої школи. Види, 

організаційні форми процесу навчання у вищій школі. Інноваційні методики 

викладання облікових дисциплін. Дидактичні основи засобів та методів 

процесу навчання. Сутність, зміст, специфіка викладання облікових дисциплін. 

Основні суб’єкти облікового навчання. Методика спілкування у процесі 

викладацької діяльності. Організація методичної роботи викладача облікових 

дисциплін. Науково-методичні основи управління навчальною діяльністю у 

вищому навчальному закладі. Факультет у системі управління вищим закладом 

освіти. Кафедра як науково-методичний центр підготовки фахівця.  

2.11. Рекомендована література. 
1.  Аксьонова О. В. Методика викладання економічних дисциплін : навч. 

посіб. для викладачів і студ. / О. В. Аксьонова; Київський національний 

економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. – К. : КНЕУ, 2006. – 708 с.  

2. Болюбаш Я. Я. Організація навчального процесу у вищих закладах 

освіти : навч. посіб.  для слухачів закладів підвищення кваліфікації системи 

вищої освіти. – К. : ВВП «КОМПАС», 1997. – 64 с. 

http://fpaa.org.ua/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11
http://proaudit.com.ua/sertification/sertif-kac-ya-buxgalter-v-sar-cipa.html
http://proaudit.com.ua/sertification/sertif-kac-ya-auditor-v-2.html
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3. Грицуленко С. І. Методика викладання економічних дисциплін: навч. 

посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Грицуленко С. І., Потапова-Сінько Н. Ю., 

Гербера К. М. – Одеса: ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2012. – 224 с. 

4. Нагаєв В. М. Методика викладання у вищій школі: навч. посіб. /                     

В. М. Нагаєв. – К.: Центр навчальної літератури, 2007. – 236 с. 

5. Найдьонов І. М. Методика викладання фінансово-економічних 

дисциплін: методика, технологія, управління [Текст]: навч. посіб. – К.: Центр 

учбової літератури, 2014. – 432 с. 

6. Чижевська Л. В. Методика викладання облікових дисциплін: навч. 

посіб. / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: ПП «Рута», 2003. – 504 с.  

2.12. Методи контролю:  

− поточний контроль – (відвідування лекцій та практичних занять; 

виконання вправ (усних, письмових, тестових) на практичних заняттях; 

виконання завдань самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.4 

2.2. Назва. Охорона праці в галузі, цивільний захист та інтелектуальна 

власність 

2.3. Тип. Обов’язкова   

2.4. Цикл. Загальної підготовки 

2.5. Рік навчання. 1 курс 

2.6. Семестр. І 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Дудник В.В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Впроваджувати організаційні і технічні заходи з метою поліпшення 

безпеки праці; здійснювати управління діями щодо запобігання виникненню 

нещасних випадків, професійних захворювань  та аварій на виробництві; 

обирати і застосовувати методики з прогнозування та оцінки обстановки в зоні 

НС, розрахунку параметрів уражальних чинників джерел НС, що 

контролюються і використовуються для прогнозування, визначення складу сил, 

засобів і ресурсів для подолання наслідків НС; контролювати виконання вимог 

цивільного захисту в організації; працювати з нормативно-правовими актами в 

сфері інтелектуальної власності, застосовувати їх при набутті, охороні та 

захисті прав інтелектуальної власності; оформляти документацію, необхідну 

для набуття прав на об'єкти промислової власності та авторського права; 

проводити оцінку права інтелектуальної власності у відповідності із державною 

нормативною базою.  

2.10 Зміст навчальної дисципліни.  
Міжнародні норми в галузі охорони праці. Основні законодавчі та 

нормативно-правові акти з охорони праці в галузі. Система управління 

охороною праці в організації. Соціальне страхування від нещасного випадку на 

виробництві та професійного захворювання. Травматизм та професійні 
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захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків. Моніторинг 

небезпек, що можуть спричинити надзвичайні ситуації. Планування заходів з 

питань цивільного захисту.  Методи розрахунку зон ураження від техногенних 

вибухів і пожеж та проти вибуховий і протипожежний захист об’єктів 

господарювання. Прогнозування обстановки та планування заходів захисту в 

зонах радіоактивного, хімічного і біологічного зараження. Оцінка інженерної 

обстановки та соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій. 

Державна система інтелектуальної власності. Міжнародна система 

інтелектуальної власності. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності. 

Оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності. Захист права 

інтелектуальної власності. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Ярошевська В. М. Охорона праці в галузі: навч.посібник / 

В. М. Ярошевська, В. Й. Чабан. – К. : «ВД Професіонал», 2004. – 288 с. 

2. Федоров М.І. Охорона праці в галузі / М.І. Федоров, О.У. Дрожчана. –

Полтава: РВВ ПДАА, 2014. – 240 с. 

3. Васійчук В.О. Основи цивільного захисту: навч. посібник / 

В.О.Васійчук, В.Є.Гончарук, С.І.Качан, С.М.Мохняк . – Львів,  2010. –384 с. 

4. Стеблюк М.І. Цивільна оборона та цивільний захист: підручник / 

М.І.Стеблюк.– К.: Знання-Прес, 2007.– 487 с. 

5. Дахно І. І. Право інтелектуальної власності / І.І. Дахно. – К.: Цул, 2006. –

278с. 

6. Вачевський М.В. Інтелектуальна власність. Теорія і практика інноваційної 

діяльності / М.В. Вачевський. К.: Професіонал, 2006. – 448 с. 

2.12. Методи контролю: 
− поточний контроль - (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; виконання домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ОЗП 1.1.5 

2.2. Назва. Соціальна відповідальність 

2.3. Тип. Обов’язкова 

2.4. Цикл. Загальної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс  

2.6. Семестр. І 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Лихопій В. І. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні 

складних проблем у професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і 

взаємодію з іншими сферами діяльності. 

Демонструвати навики вибору стилю керівництва при здійсненні 

управління персоналом та організації роботи економічного, бухгалтерського та 

фінансового підрозділів. 
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Слідувати принципам розробки та впровадження раціональних форм 

організаційної структури управління. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку. Соціальна 

відповідальність людини, держави та суспільства. Організаційно-економічне 

забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю. 

Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної 

відповідальності. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 

засадах соціальної відповідальності. Екологічна компонента соціальної 

відповідальності. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності. 

Оцінювання ефективності соціальної відповідальності. Стратегічні напрями 

розвитку соціальної відповідальності в Україні. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Аранчій В.І., Бойко Л.М. Соціальна відповідальність: Навчально-

методичний посібник (за кредитно-модульною системою навчання). – Полтава: 

РВВ ПДАА, 2015. – 158 с. 

2. 3. Гогуля О.П., Кудінова І.П. Соціальна відповідальність бізнесу. – К.: 

Видавництво Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 2008. – 79 с.  

3. Корпоративна соціальна відповідальність: підручник/ О. Гирик, 

О.Денис, О. Дубовик, І. Жеребило, А. Зінченко, Н. Реверчук, М. Саприкіна, Р. 

Семів, З. Скринник, К. Телюк; за заг.ред. д-ра екон.наук, проф. Т.С. Смовженко, 

д-ра екон.наук, проф. А.Я. Кузнєцової. – К.: УБС НБУ, 2009. – 258 с 

4. Охріменко О.О., Іванова Т.В. Соціальна відповідальність. – Навч. 

посіб. – Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут». – 2015. –180 с. 

5. Соціальна відповідальність: теорія і практика розвитку: монографія 

/[А.М. Колот, О.А. Грішнова та ін.]; за наук. ред. А.М. Колота. – К.: КНЕУ, 

2012. – 501 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та домашніх 

завдань); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.3. 

2.2. Назва. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами. 

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 5. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Грибовська Ю. М. 
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2.9. Заплановані результати навчання. 

Виконувати на високому професійному рівні конкретні обліково-

аналітичні операції, приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що 

входять до компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах. 

Проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування 

індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань 

методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних 

облікових даних, звітності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Міжнародні стандарти фінансової звітності: сутність, значення та 

запровадження в Україні. Концептуальна основа міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Облікова політика відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Основні засоби відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Запаси відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Грошові кошти відповідно до міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Дебіторська заборгованість відповідно до міжнародних стандартів 

фінансової звітності. Доходи, витрати і податки на прибуток відповідно до 

міжнародних стандартів фінансової звітності. Складання та подання фінансової 

звітності відповідно до міжнародних стандартів. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 

аудиту [Навч. посіб.] / Войнаренко М. П., Пономарьова Н. А., Замазій О. В. – 

К. : Центр учбової літератури, 2010. – 485 с. 

2. Голов С. Ф. Трансформація фінансової звітності українських 

підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами [Метод. 

посіб.] / Голов С. Ф., Костюченко В. М., Кулага О. М. – К. : ФПБАУ, 2013. – 

268 с. 

3. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 

стандартами [Навч. посіб.] / І. В. Жолнер. – К. : Центр учбової літератури, 

2012.– 368 с. 

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності для малих та середніх 

підприємств [Практ. посіб] / Упорядник К. В. Безверхий. – К. : «Центр учбової 

літератури», 2014. – 226 с. 

5. Облік і звітність за міжнародними стандартами : [навч. посіб.]. 2-е вид., 

виправ. і доповнене / Бродовський В. Ю., Задорожний З. В., Ковальчук Є. К., 

Панасюк В. М. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 446 с. 

6. Міжнародні стандарти фінансової звітності [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : htpp://www.minfin.gov.ua.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (опитування; виконання завдань на практичних 

заняттях; вирішення тестових завдань; написання контрольних робіт; 

виконання завдань для самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

http://www.minfin.gov.ua/
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2.1. Шифр. ОПП 1.2.4  

2.2. Назва. Облікове забезпечення податкових розрахунків у 

господарській діяльності підприємств.  

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Лега О. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Знати місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-

аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств, установ, організацій 

Усвідомлювати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності 

Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 

статистичну звітність підприємств, установ, організацій та інтерпретувати  

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  

Статут суб’єктів господарювання як платників податків і зборів. Основи 

побудови обліку в оподаткуванні підприємства. Податкова інформація та 

порядок її використання в розрахунках з бюджетом. Податкова звітність: 

сутність, види, порядок та терміни подання. Податкові пільги та пільгові 

режими в системі оподаткування. Податкове зобов’язання та борги, порядок їх 

погашення та оскарження. Відповідальність платників податків і зборів. 

Податкові перевірки: види, порядок проведення. Трансфертне ціноутворення в 

системі оподаткування. Облікове забезпечення податкових розрахунків 

виробників сільськогосподарської продукції. Облікове забезпечення 

податкових розрахунків у торгівлі. Облікове забезпечення податкових 

розрахунків туристичної діяльності. Облікове забезпечення податкових 

розрахунків неприбуткових підприємств, організацій. Спрощена система 

оподаткування для юридичних осіб.  

2.11. Рекомендована література.  
1. Бухгалтерський податковий облік : навчальний посібник / за ред. 

д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. С.Л. Берези., : Житомир: ЖДТУ, 2004. – 

376 с. 

2. Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. Облік та оподаткування 

підприємств малого бізнесу. Навч. посіб. / за заг. ред. П. Й. Атамаса – К.: Центр 

учбової літератури, 2012. – 416 с.  

3. Максімова В. Ф. Облік у системі оподаткування : [навч. посіб.] /         

В. Ф. Максімова, О. В. Артюх. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 267 с.  

4. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. 

посібник / М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. 

Бондар, Н. М. Лисенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Акад. фін. управління, 
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2014. – 585 с. 

5. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. 

Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко, О. Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. 

Хомутенко. – Одеса: «ВМВ», 2014. – 418 с. 

6. Податковий Кодекс України вiд № 2755-VI від 02 груд. 2010 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www. 

zakon.rada.gov.ua. 

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: підручник. — Вид. 3-тє, доп. і перероб. — К. : Алерта, 2008. — 925 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (відвідування лекцій та ведення конспекту, 

опитування; виконання завдань на практичних заняттях; написання 

контрольних робіт; виконання завдань для самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.5  

2.2. Назва. Організація бухгалтерського обліку  

2.3. Тип. Обов’язкова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 6.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Левченко З. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Формувати й аналізувати фінансову, податкову, статистичну і спеціальну 

звітність підприємств, банківських структур, страхових компаній, бюджетних 

установ та організацій, органів місцевого самоврядування, податкових та 

митних органів та інтерпретувати  отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. Ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи 

обробки облікової інформації та її систематизації, виділити новизну, 

теоретичну і практичну значимість облікового дослідження, формувати 

конкретні напрямки впровадження результатів дослідження в практику 

фінансово-економічної діяльності.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика 

підприємства. Формування і функціонування облікових підрозділів. 

Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві. 

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку. 

Формування системи документування господарських операцій та 

документообороту. Особливості організації обліку активів, капіталу та 

зобов’язань. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності підприємства. Організація управлінського обліку та 

узагальнення даних для цілей управління. Формування та опрацювання 
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фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства. Система захисту 

облікової інформації. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-ІV від 16 лип. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua 

2. Податковий кодекс України [від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI] зі змінами 

і доповненнями у редакції від 28.12.2014 р. // zakon.rada.gov.ua. 

3. Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо складання розпорядчого 

документа про облікову політику державного підприємства та акціонерного 

товариства», № 217 від 22.06.2016 р. [Електронний ресурс] / Міністерство 

Фінансів України. – Режим доступу : http://www.minfin.gov.ua. 

4. Сук Л.К., Сук П.Л. Організація бухгалтерського обліку.- К.: 

«Каравелла», 2009. – 624 с. 

5. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку в Україні. 

Збірник нормативних актів. – К.: ННЦ ІАЕ, 2012.- 635 с. 

6. Організація обліку відносин власності : [навч. посіб.] / за ред. Жука В. М. 

– 2-е вид., доп. і перероб.. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2010. – 372 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (опитування; виконання завдань на практичних 

заняттях; вирішення тестових завдань; написання контрольних робіт; 

виконання завдань для самостійної роботи; курсова робота); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ОПП 1.2.6. 

2.2. Назва. Фінансовий аналіз. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4. 

2.8. П.І.Б. лектора/ лекторів. Тютюнник Ю. М. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

Демонструвати систематичне розуміння професійних знань у плануванні 

та прогнозуванні діяльності суб’єктів господарювання шляхом проведення 

розрахунку їх основних економічних показників на основі даних фінансової, 

статистичної та податкової звітності. 

Пропонувати пошук резервів для забезпечення фінансово-економічної 

стабільності суб’єктів підприємницької діяльності, фінансово-кредитних 

установ та бюджетних організацій. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

 Теоретичні основи фінансового аналізу. Загальна оцінка фінансового 

стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості підприємства. Аналіз 

http://www.rada.gow.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
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платоспроможності та ліквідності підприємства. Аналіз грошових потоків. 

Аналіз ефективності використання капіталу. Аналіз кредитоспроможності 

підприємства. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу. Аналіз ділової 

активності та інвестиційної привабливості підприємства. Короткостроковий 

прогноз фінансового стану підприємства. Аналіз фінансового стану 

неплатоспроможних підприємств та запобігання їх банкрутству. Стратегічний 

аналіз фінансового ризику та напрями його зменшення. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак 

неплатоспроможності підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, 

фіктивного банкрутства чи доведення до банкрутства / Затверджено наказом 

Міністерства економіки України № 14 від 19.01.2006 р. (у редакції наказу 

Міністерства економіки України № 1361 від 26.10.2010 р.) [Електронний 

ресурс] / Режим доступу : http://www.me.gov.ua. 

2.  Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Тютюнник С. В. 

Фінансовий аналіз : навч. посіб. / Тютюнник Ю. М., Дорогань-Писаренко Л. О., 

Тютюнник С. В. – Полтава : ПДАА, 2016. – 432 с. 

3.  Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз. Практикум : [навч. посіб.] / 

Тютюнник Ю. М., Тютюнник С. В., Дорошенко А. П. – Полтава : РВВ ПДАА, 

2010. – 354 с. 

4.  Тютюнник Ю. М. Фінансовий аналіз : [навч. посіб.] / Ю. М. 

Тютюнник. – К. : Знання, 2012. – 815 с. 

5. Цал-Цалко Ю. С. Фінансовий аналіз : [підручник] / Ю. С. Цал-

Цалко. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 566 с. 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль – (ведення конспекту; тестування; розв’язування 

задач та ситуацій; виконання індивідуальних (курсова робота) та самостійних 

завдань); 

– підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.1 

2.2. Назва. Інституціональна теорія бухгалтерського обліку і 

оподаткування 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б лектора. Плаксієнко В. Я., Канцедал Н. А. 

2.9. Заплановані результати навчання. Проводити наукові дослідження 

з питань обліку та оподаткування індивідуально або в складі команди, що 

вимагає достатнього рівня знань методології, опрацювання наукових джерел, 

аналізу якісних та кількісних облікових даних, звітності 

Застосовувати знання та розуміння можливостей розробки та реалізації 
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гнучкої стратегії розвитку суб’єктів господарської діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Облікова компонента економічної 

науки. Інституціональний підхід до розвитку бухгалтерської науки. Основи 

інституціональної теорії бухгалтерського обліку. Особливості 

інституціональної теорії бухгалтерського обліку. Трансакційні витрати як 

інноваційний об’єкт обліку. Професійне судження в системі нормативного 

регулювання обліку й оподаткування. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Введение в институциональную экономику [Текст]: учебное пособие / 

Под ред. Д. С. Львова. – М. : «Издательство «Экономика», 2005. – 639 с. 

2. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та 

перспективи розвитку [Текст]: Монографія / С. Ф. Голов; Міжнародний 

інститут менеджменту. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 522 с. 

3. Жук В. Н. Основы институциональной теории бухгалтерского учета: 

Монография / Жук В. Н. – К.: «Аграрная наука», 2013 г. – 408 с. 

4. Институциональные аспекты бухгалтерского учета и контроля [Текст]: 

Рос. Экон. акад. им. Г. В. Плеханова. – М.: Изд-во «РЭА им.  

Г. В. Плеханова», 2009. – 428 с. 

5. Кірейцев Г. Г. Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, 

міжпредметні зв’язки [Текст]: монографія / Г. Г. Кірейцев; Житомирський 

держ. Технолог. Ун-т. – Житомир.: ЖДТУ, 2007. – 236 с. 

6. Лук’яненко Д. Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми 

сучасності: [навч. посіб]. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с. 

7. Лук’яненко Д.Г. Глобальна економіка ХХІ століття: людський вимір/ 

Д.Г. Лук’яненко, А.М Поручник, А. М. Колот, Я.М Столярчук. –  К.: КНЕУ, 

2008. –420 с.  

8. Петрук О.М. Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: 

Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; перевірка знань 

ключових понять основної тематики; виконання завдань самостійної роботи та 

підсумкових контрольних  робіт); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.2. 

2.2. Назва. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Тютюнник С. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Демонструвати знання із розробки критеріїв прийняття і реалізації 
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управлінських рішень з використанням відповідних методів та принципів у 

сфері професійної діяльності 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень. Системний аналіз 

управлінських проблем. Методологічні основи підготовки проектів 

управлінських рішень. Програмно-цільове управління та управлінські рішення. 

Аналіз варіантів і підготовка проектів управлінських рішень. Моделі 

розв’язання проблем беззбитковості діяльності. Методи ситуаційного аналізу в 

прийнятті управлінських рішень. Моделі управління матеріальними запасами. 

Моделі фінансового управління. Методи прийняття стратегічних управлінських 

рішень. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку 

підприємства. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Василенко В. А. Теорія і практика розробки управлінських рішень : 

[навчальний посібник] / В. А. Василенко. – К. : ЦУЛ, 2002. – 420 с. 

2. Гаркуша Н. М. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : 

навч. посіб. / Гаркуша Н. М., Цуканова О. В., Горошанська О. О. – К. : Знання, 

2011. – 591 с. 

3. Іванова Н. Ю. Аналіз беззбитковості виробництва: теорія та практика : 

[навчальний посібник] / Н. Ю. Іванова. – Київ : Лібра, 2002. – 72 с. 

4. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навчальний 

посібник для студентів спец. 7.050106 «Облік і аудит» ; під ред. д.е.н., проф. 

Ф. Ф. Бутинця. – Житомир : ЖДТУ, 2004. – 352 с. 

5. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті : навч. посіб. / 

Сметанко О. В., Шарапова І. С., Горбачьов В. О., Бурдюг Н. В., Коваленко Г. С., 

Сорокіна О. С. ; за ред. О. В. Сметанко. – К. : ЦУЛ, 2013. – 456 с. 

6. Савицька Г. В. Економічний аналіз діяльності підприємства : [навч. 

посіб.] / Г. В. Савицька ; 3-тє вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 668 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; тестування; розв’язування 

практичних завдань; написання рефератів); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.3 

2.2. Назва. Облік і оподаткування інвестиційно-інноваційної діяльності. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б лектора. Грибовська Ю. М. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні 

складних проблем у професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і 
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взаємодію з іншими сферами діяльності.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності. Сутнісна 

характеристика інновацій та інноваційний розвиток підприємства. Напрями 

розвитку методики обліку та оподаткування інвестиційно-інноваційної 

діяльності. Облік і оподаткування капітальних інвестицій. Облік і 

оподаткування операцій з фінансовими інвестиціями. Методологічні засади 

обліку інноваційної діяльності та особливості оподаткування операцій, 

пов’язаних з її здійсненням. Облік і оподаткування витрат на розробку нового 

виду продукції. Розкриття інформації про інвестиційно-інноваційну діяльність 

у фінансовій звітності підприємства.  

2.11. Рекомендована література.  
1. Жаворонкова Г. В. Управління інвестиціями та інноваціями : [навч. 

посіб.] / Жаворонкова  Г. В., Сівашенко Т. В., Скібіцька Л. І., Туз О. І. – К. : 

«Кондор», 2011. – 184 с. 

2. Заблоцький Б. Ф. Економіка й організація інноваційної діяльності : 

[навч. посіб.] / Б.Ф. Заблоцький. – Львів. : «Новий Світ – 2000», 2012. – 427 с. 

3. Касьяненко В. О. Інноваційний потенціал економіки України: теорія та 

практика формування, оцінювання і використання : монографія / 

В. О. Касьяненко. – Суми : Сумський державний університет, 2015. – 602 c. 

4. Свіріденко А. Розробка нової продукції: як обліковувати витрати / 

А. Свіріденко // Податки та бухгалтерський облік. – 2016. – № 85 (2000). – С. 20 

– 25. 

5. Сук Л. К. Фінансовий облік : [навч. посіб.]. 3-тє вид., переробл. і 

доповн. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – К. : Знання, 2016. – 663 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (опитування; виконання завдань на практичних 

заняттях, вирішення тестових завдань, написання контрольних робіт, виконання 

завдань для самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.4 

2.2. Назва. Оцінка майна та бізнесу. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2. 

2.6. Семестр. І 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Мокієнко Т. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Відтворювати досвід практичної діяльності шляхом самостійного вибору 

та застосування планових та нестандартних методів (алгоритмів) діяльності у 

стандартних і нестандартних умовах; демонструвати знання із розробки 

критеріїв прийняття і реалізації управлінських рішень з використання 
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відповідних методів та принципів у сфері професійної діяльності; слідувати 

принципам розробки та впровадженням раціональних форм організаційної 

структури управління; проводити наукові дослідження з питань обліку та 

оподаткування індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього 

рівня знань методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних 

облікових даних, звітності; демонстрування знання нормативно-правової бази 

щодо обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів 

управління у сфері професійної діяльності; демонструвати навики вибору 

стилю керівника при здійсненні управління персоналом та організації роботи 

економічного, бухгалтерського та фінансового підрозділів; застосовувати 

стратегічний аналіз та прогнозну оцінку господарських процесів, подій та явищ 

суб’єктів господарювання, здійснювати дослідження ефективності системи їх 

управління.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Методологічні основи оцінки майна та майнових прав. Нормативно – 

правове регулювання оціночної діяльності в Україні. Витратний метод 

оцінювання майна. Метод капіталізації доходів. Порівняльний метод 

оцінювання. Інші методи оцінки вартості майна. Оцінка вартості діючого 

підприємства. Оцінка вартості майна при ліквідації чи реорганізації. Оцінка 

вартості нематеріальних активів. Оцінка земельних ділянок.  

2.11. Рекомендована література. 
1. Економіка нерухомості : [навч. посіб.] / А. М. Асаул, В. І. Павлов, 

І. І. Пилипенко, Н. В. Павліха, І. В. Крив’язюк. - К. : ІВЦ Держкомстату 

України, 2004. – 246 с.  

2. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні» від 12 лип. 2001 р. № 2658-ІІІ [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

3. Козодаев М. Оценка и бизнес - М. : ОЛМА-ПРЕСС Инвест : Институт 

экономических стратегий, 2003. – 471 с. 

4. Козир Ю. В. Методичний посібник з використання теорії опційного 

ціноутворення в оцінній діяльності [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу :http://www.labrate.ru/kozyr.  

5. Національний стандарт № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових 

прав», затверджений Кабінетом Міністрів України від 10 вер. 2003 р., № 1440 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

6. Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», 

затверджений Кабінетом Міністрів України від 28 жовт. 2004 р. № 1442 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

7. Національний стандарт № 3 «Оцінка цілісних майнових комплексів», 

затверджений Кабінетом Міністрів України від 29 лист. 2006 р. № 1655 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

8. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Методики 

оцінки майна» від 10 грудня 2003 р. № 1891 [Електронний ресурс]. – Режим 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.labrate.ru/kozyr
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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доступу : http://www.rada.gov.ua. 

10. Оцінка бізнесу та нерухомості: навч. пос. / за заг. ред. проф. В.Р. 

Кучеренко; уклад.: Я.П. Квач, Н.В. Сментина, В.О. Улибіна, А.В. Андрейченко. 

– 2-ге видання. – Одеса: Асторопринт, 2013. – 235 с. 

11. Основи оціночної діяльності : підручник / Б.О. Платонов. – К. : 

НАКККіМ, 2013. – 227 с. 

12. Оцінка та управління нерухомістю: навчальний посібник / [В. Р. 

Кучеренко, М. А. Заєць, О. В. Захарченко, Н. В. Сментина, В. О. Улибіна]. – 

Одеса: Видавництво ТОВ «Лерадрук», 2013. – 272 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; тестування; виконання індивідуальних та домашніх завдань); 

контрольні роботи; 

− підсумковий контроль – залік.  

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.5 

2.2. Назва. Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Дисципліни професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5. 

2.8. П.І.Б. лектора. Мац Т.П. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Застосовувати знання при теоретичному обґрунтуванні доцільності 

впровадження на підприємстві управлінських інформаційних систем в обліку, 

аналізі і аудиті, визначати ступінь їх функціональності та складність розробки 

для конкретного підприємства. Демонструвати знання та вміння щодо 

організації, формування та використання управлінських інформаційних систем 

в обліку, аналізі і аудиті на підприємстві. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Концептуальні засади 

управлінських інформаційних систем. Суть та принципи побудови 

управлінських інформаційних систем. Новітні інформаційні технології та їх 

класифікація. Інструментальні засоби для роботи користувача. Інформаційна 

технологія розв’язування задач з фінансового обліку. Інформаційна технологія 

розв’язування задач з управлінського обліку. Інформаційна технологія 

розв’язування задач з податкового обліку. Інформаційна технологія 

розв’язування задач з внутрішнього контролю. Інформаційна технологія 

розв’язування аналітичних задач. Інформаційна технологія розв’язування задач 

з аудиту на підприємстві. 

2.11. Рекомендована література.  

1. Бутенець Ф.Ф. Інформаційні системи бухгалтерського обліку. 

Житомир, 2002 р. 

2. Іванюта П.В. Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті : 

http://www.rada.gov.ua/
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Навчальний посібник. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 180 с. 

3. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту : Навч. посіб. – 4-те вид., випр.. і доп. – К. : Знання, 2008. – 343 с. 

4. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського 

обліку та аудиту : Навч. посіб. – К. : Знання-Прес, 2003. – 349 с. 

5. Клименко О.В. Інформаційні системи і технології в обліку : 

Навчальний посібник. – К. : Цент учбової літератури, 2008. – 320 с. 

6. Писаревська Т.А. Інформаційні системи обліку та аудиту: Навч. 

посібник. – К. : КНЕУ, 2004. – 369 с. 

7. Шквір В.Д., Завгородній А.Г., Височан О.С. Інформаційні системи і 

технології в обліку : Навч. посіб. – Львів : Вид-во нац. ун-ту «Львівська 

політехніка», 2003. – 268 с. 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль проводиться у формі опитування на лабораторних 

заняттях, оцінки підготовлених реферативних доповідей та повідомлень, 

розв’язування наскрізної задачі в аудиторії, виконання індивідуальних 

домашніх завдань, відпрацювання пропущених занять; 

Підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.2.1. 

2.2. Назва. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Ліпський Р. В. 

2.9. Заплановані результати навчання.  

Демонструвати знання із розробки критеріїв прийняття і реалізації 

управлінських рішень з використанням відповідних методів та принципів у 

сфері професійної діяльності. 

Виконувати на високому професійному рівні конкретні обліково-

аналітичні операції, приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що 

входять до його компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах. 

Демонструвати широкий спектр пізнавальних і інтелектуальних навичок з 

формування, поліпшення та впровадження інформаційного забезпечення 

управління діяльністю суб’єктів господарювання. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Концептуальні засади побудови бухгалтерського обліку в управлінні 

підприємством. Предметна сутність бухгалтерського обліку. Основи 

методології бухгалтерського обліку в управлінні. Організаційна побудова 

бухгалтерського обліку в управлінні підприємством. Загальна побудова 

бухгалтерського фінансового обліку. Облік в управлінні пасивом – власністю 

(капіталом засновників та учасників господарського процесу) . Облік в 
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управлінні активами підприємства. Фінансовий облік в управлінні затратами, 

доходами та фінансовими результатами діяльності. Основи побудови 

бухгалтерського внутрішньогосподарського обліку. Підходи, системи, варіанти 

та загальна побудова внутрішньогосподарського обліку затрат на виробництво. 

Бухгалтерський внутрішньогосподарський облік виробничої діяльності за 

методом повних затрат у собівартості продукції. Внутрішньогосподарський 

облік виробничої діяльності за методом неповних затрат у собівартості 

продукції. Побудова змішаних варіантів внутрішньогосподарського обліку 

затрат. Бухгалтерська фінансова звітність: основи побудови та аналізу. Вимоги та 

організаційне забезпечення фінансової звітності. Аналіз фінансової звітності. 

Використання її показників в управлінні підприємством. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : 

[підручник] / [Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Беленкова М. І. та ін.] ; за ред. 

проф. М. Ф. Огійчука ; 7-ме вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2016. – 1040 с. 

2. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : 

[підручник] / [Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г. та ін.] ; за ред. 

проф. М. Ф. Огійчука ; 3-тє вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2009. – 878 с. 

3. Бухгалтерський фінансовий облік : підручник [для студ. вищих навч. 

закл. за спец. «Облік і аудит»] / [за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця] ; вид. 7-ме 

перероб. та доп. – Житомир : ПП «Рута», 2006. – 832 с. 

4. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : навч. 

посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / В. С. Лень, В. В. Гливенко. – К. : Центр 

учбової літератури, 2008. – 556 с. 

5. Маренич Т. Г. Бухгалтерський облік в агроформуваннях : [підручник] / 

Т. Г. Маренич ; за ред. В. Я. Амбросова ; 2-е вид., доп. та перероб. – К. : 

ВД «Професіонал», 2005. – 896 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – відвідування лекцій та практичних занять, 

розв’язування тестів, задач та ситуацій; проведення контрольних робіт, 

виконання завдань для самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.2.2. 

2.2. Назва. Облік зовнішньоекономічної діяльності. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Тютюнник С. В.  

2.9. Заплановані результати навчання.  
Організовувати зовнішньоекономічну діяльність підприємства, 

раціональне ведення обліку експортно-імпортних операцій та інших операцій в 
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зовнішньоекономічній діяльності 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Предмет, завдання і зміст дисципліни. Зовнішньоекономічні контракти й 

особливості відображення інформації в системі бухгалтерського обліку. Облік 

валютно-фінансових операцій. Облік операцій з експорту. Облік операцій з 

імпорту. Облік бартерних операцій та операцій з давальницькою сировиною. 

Облік операцій, пов’язаних з діяльністю підприємств з іноземними 

інвестиціями. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Белопольський Н. Г. Облік та аналіз зовнішньоекономічної 

діяльності : навч. посіб. / Белопольський М. Г., Ревва К. Г., Балашова О. В. – 

Маріуполь : ПДТУ, 2013. – 269 с. 

2. Бутинець Ф. Ф. Облік аналіз зовнішньоекономічної діяльності : 

навчальний посібник / Ф. Ф. Бутинець, І. В. Жиглей. – Житомир : ПП «Рута», 

2006. – 388 с. 

3. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» № 959/12 від 

16 квіт. 1991 р., зі змінами та доповненнями. [Електронний ресурс] / Верховна 

рада України. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. 

4. Кадуріна Л. О. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : 

практикум : навчальний посібник з практичних занять / Л. О. Кадуріна. – К. : 

Видавничий Дім «Слово», 2003. – 272 с. 

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний 

ресурс] / Верховна рада України. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. 

6. Сук Л. К. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

посібник для дистанційного навчання / Л. К. Сук. – К. : Університет «Україна», 

2006. – 273 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; тестування; розв’язування 

практичних завдань; написання рефератів); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП. 2.1.2.3. 

2.2. Назва. Організація і методика аудиту. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Красота О.Г. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Демонструвати знання нормативно-правової бази щодо обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів управління у сфері 

професійної діяльності. 

Демонструвати знання та навички контролю за станом обліку і звітності, 
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адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні методи, 

прийоми та інструменти сфер професійної діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни.  
Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту Організація 

діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці аудитора 

Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення Аудит установчих документів, облікової політики 

та власного капіталу Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій 

Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості Аудит 

запасів і незавершеного виробництва Аудиторський контроль праці та її оплати 

Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань Аудит витрат і 

собівартості продукції Аудит формування доходів і фінансових результатів 

Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів  

2.11. Рекомендована література. 

1. Олійник О. В. Податкова система : навч. посіб. / Олійник О. В., Філон І. 

В. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 

2. Аранчій В. І. Податкова система : навчальний посібник для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” галузі знань 0305 „Економіка та 

підприємництво”. / Аранчій В. І., Чумак В. Д., Безкровний О. В., Дорошенко О. 

О. – Полтава : ПДАА, 2013 – 361 с. 

3. Податковий кодекс України [від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI] зі змінами 

і доповненнями у редакції від 28.12.2014 р. // zakon.rada.gov.ua. 

4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] : 

закон України [від 28.12. 2014 р. № 71-VІІІ]. – Режим доступу : 

www.rada.gov.ua. 

5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році [Електронний ресурс] : закон України [від 24.12. 2015 

р. № 909-VІІІ]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних та домашніх 

завдань); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська.   
 

2.1. Шифр. ВПП. 2.1.2.4 

2.2. Назва. Організація і методика податкових перевірок. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Красота О.Г. 

http://www.rada.gov/
http://www.rada.gov/
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2.9. Заплановані результати навчання.  

Демонструвати знання нормативно-правової бази щодо обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів управління у сфері 

професійної діяльності. 

Демонструвати знання та навички контролю за станом обліку і звітності, 

адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні методи, 

прийоми та інструменти сфер професійної діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Податковий контроль в Україні. Види податкових перевірок. Організація 

податкових перевірок ПДВ. Методика перевірки податку на додану вартість. 

Методика перевірки податку на прибуток. Узагальнення результатів 

податкових перевірок.  

2.11. Рекомендована література. 

1. Олійник О. В. Податкова система : навч. посіб. / Олійник О. В., Філон І. 

В. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с. 

2. Аранчій В. І. Податкова система : навчальний посібник для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня „Бакалавр” галузі знань 0305 „Економіка та 

підприємництво”. / Аранчій В. І., Чумак В. Д., Безкровний О. В., Дорошенко О. 

О. – Полтава : ПДАА, 2013 – 361 с. 

3. Податковий кодекс України [від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI] зі змінами 

і доповненнями у редакції від 28.12.2014 р. // zakon.rada.gov.ua. 

4. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо податкової реформи [Електронний ресурс] : 

закон України [від 28.12. 2014 р. № 71-VІІІ]. – Режим доступу : 

www.rada.gov.ua. 

5. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 

законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2016 році [Електронний ресурс] : закон України [від 24.12. 2015 

р. № 909-VІІІ]. –   Режим доступу: www.rada.gov.ua. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних (курсова 

робота) та домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.2.5. 

2.2. Назва. Податковий облік у інформаційних технологіях. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора. Яловега Л. В. 

2.9. Заплановані результати навчання: 

http://www.rada.gov/
http://www.rada.gov/
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Ідентифікувати та інтерпретувати сучасні методи обробки облікової 

інформації та її систематизації, виділити новизну, теоретичну та практичну 

значимість облікового дослідження, формувати конкретні напрями 

впровадження результатів дослідження в практику фінансово-економічної 

діяльності. Проводити наукові дослідження з питань обліку та оподаткування 

індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань 

методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних 

облікових даних, звітності. Демонструвати знання нормативно-правової бази 

щодо обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для організації процесів 

управління у сфері професійної діяльності. Демонструвати знання та навички 

контролю за станом обліку і звітності, адміністрування податків та зборів, 

використовувати прогресивні методи. Прийоми та інструменти сфер 

професійної діяльності. Володіти технологіями управління податковою 

діяльністю з урахуванням соціальних тенденцій розвитку економіки.  

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Інформаційні технології оцінки, 

збору, обробки та відображення податкової інформації. Особливості організації 

податкового обліку на підприємствах України в умовах застосування 

інформаційних технологій. Структура та компоненти інформаційної системи 

органів Державної фіскальної служби України. Податковий облік розрахунків 

за податком на прибуток у інформаційних технологіях. Податковий облік 

розрахунків за податком на додану вартість у інформаційних технологіях. 

Податковий облік оподаткування доходів фізичних осіб. Податковий облік 

розрахунків за майновими податками у інформаційних технологіях. 

Податковий облік розрахунків за податками малих підприємств та суб’єктів 

спеціальних режимів оподаткування у інформаційних технологіях. Податковий 

облік розрахунків за іншими податками і зборами. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Іванов Ю. Б. Податковий облік та звітність : [підручник] ;. затверджено 

МОН / Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова. – К., 2011. – 710 с. 

2. Інтернет журнал Link Львівського сайту інформаційних технологій 

ITEL [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://itel.netfirms.com. 

3. Інформаційні системи і технології в економіці : [посібник] ; за ред. 

В. С. Пономаренка. – К. : Академія, 2002. – 544 с. 

4. Історія розвитку інформаційних технологій в Україні [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу :  http://www.icfcst.kiev.ua /MUSEUM/ITu.html. 

5. Журнал «Информационные технологии. Аналитические материалы» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://it.ridne.net. 

6. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач / 

Дж. Клир; пер. с англ. М. А. Зуева ; под. ред. А. И. Горлина. – М. : Радио и 

свіязь, 1990. – 534 с. 

7. Налоги и бухгалтерский учет [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

basa.tav.kharcov.ua. 

8. Податковий Кодекс України вiд № 2755-VI від 02 груд. 2010 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www. 

zakon.rada.gov.ua. 
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9. Програмний комплекс «1С:Підриємство» [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : www.1c.com.ua. 

10. Центр информационных технологий [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : http://www.citmgu.ru. 

11. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік : [навч. 

посіб.] / Шара Є. Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 424 с. 

12. Шевчук К. В. Роль управлінської звітності в обліково-інформаційній 

системі підприємства та особливості її формування / К. В. Шевчук // Науковий 

вісник Ужгородського національного університету. Вип. 6, Ч. 3. – 2016. – С. 

137 140.  

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту лекцій; виконання практичних 

завдань; опитування; написання контрольних робіт; виконання завдань 

самостійної роботи); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.3.1. 

2.2. Назва. АРМ - бухгалтера. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Мац Т.П. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Організувати роботу фінансово-облікових служб на підприємстві, 

визначити критерії підбору кадрів фінансово-облікових служб, розробляти 

основі внутрішні регламенти організації облікового процесу на підприємстві та 

забезпечувати процедури щодо безпеки облікової інформації 

Демонструвати знання і навички в процесі створення та функціонування 

управлінських інформаційних систем в обліку, аналізі та аудиті на 

підприємствах та організації роботи обліково-аналітичних працівників з 

використанням управлінських інформаційних систем 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

АРМ бухгалтера та його роль в процесі управління підприємством. 

Побудова структури облікового апарату в комп’ютерній бухгалтерії. Загальні 

принципи організації обліку в умовах функціонування АРМ бухгалтера. 

Документування в умовах автоматизованого ведення бухгалтерського обліку. 

Організація бухгалтерського обліку в умовах застосування комп’ютерних 

систем бухгалтерського обліку Автоматизоване робоче місце бухгалтера з 

обліку розрахунків. Автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку товарно-

матеріальних цінностей. Автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку 

не6оборотни активів. Автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку 

http://www.1c.com.ua/
http://www.citmgu.ru/
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виробництва. Автоматизоване робоче місце бухгалтера з обліку праці та її 

оплати. Організація закриття облікового періоду та підготовка звітності в 

умовах функціонування АРМ бухгалтера. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Бенько М.М. Інформаційні системи і технології в обліку: [навч. посіб.] / 

М.М. Бенько. - К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т, 2006. - 362 с. 

2. Буров Є.В. Ком`пютерні мережі: підручник/ Є. В. Буров. - Львів: Магнолія 

2006, 2010. - 262 с. 

3. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: 

навчальний посібник/ С. В. Івахненков. - 4-ге вид., випр. і доп.. - К.: Знання, 

2008. - 343 с. 

4. Терещенко, Л.О. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний 

посібник/ Л. О. Терещенко, І. І. Матієнко-Зубенко; Мін-во освіти і науки України, 

КНЕУ. - К.: КНЕУ, 2005. - 187 с. 

5. Шквір, В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку: навчальний 

посібник/ В. Д. Шквір, А. Г. Загородній, О. С. Височай. - 3-те вид., перероб. і 

доп. - К.: Знання, 2007. - 439 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль проводиться у формі опитування на лабораторних 

заняттях, оцінки підготовлених реферативних доповідей та повідомлень, 

розв’язування наскрізної задачі в аудиторії, виконання індивідуальних 

домашніх завдань, відпрацювання пропущених занять; 

Підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.3.2 

2.2. Назва. Державний фінансовий контроль. 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. ІІ.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Романченко Ю. О. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Застосовувати методи контролю для проведення інспектування 

бюджетних установ, контрольно-аналітичні методи для проведення аудиту 

суб’єктів державного сектору та перевірки державних закупівель, 

узагальнювати результати контролю та вживати заходів щодо їх реалізації. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Суть, метод, класифікація та органи державного фінансового контролю. 

Інспектування державною фінансовою інспекцією України. Державний 

фінансовий аудит. Державний внутрішній фінансовий контроль. Перевірка 

державних закупівель. Контроль складання та виконання кошторису доходів і 

видатків бюджетних установ. Контроль в системі Державної казначейської 

служби України. Державна фіскальна служба України та її функції. 
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Правоохоронні органи та їх участь у заходах з державного фінансового 

контролю. Узагальнення та реалізація результатів контрольних заходів. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Романченко Ю. О. Фінансовий контроль в бюджетних та фінансових 

установах : [навчальний посібник] / Ю. О. Романченко. – Полтава : ФОП 

Крюков, 2012. - 344 с. 

2. Романченко Ю. О. Фінансовий контроль в бюджетних та фінансових 

установах : [навчальний посібник] / Ю. О. Романченко, Л. О. Дорогань-

Писаренко, Я. С. Аранчій. – Полтава : ФОП Крюков, 2012. - 344 с. 

3. Дікань Л.В. Контроль і ревізія: Навчальний посібник. – К.: Ценр 

навчальної літератури, 2004, - 245 с. 

4. Живко З.Б., Франчу В.І., Живко М.О. Контрольно-ревізійна діяльність. 

Конспект лекцій. Модуль 1 і 2: Навч. посібник. – К.: Алерта, 2008, - 444 с. 

5. Організація і методи ревізії в бюджетних та фінансових установах. 

Методичні рекомендації для проведення практичних занять зі студентами ОКР-

Магістр спеціальності "Облік і аудит" / Ватуля І.Д., Ватуля М.І., Романченко 

Ю.О. – Полтава: АСМІ, 2008. – 124 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання індивідуальних (курсова 

робота) та домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.3.3 

2.2. Назва. Звітність установ державного сектору. 

2.3. Тип. Вибіркова.  

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора. Карпенко Н. Г. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Застосовувати знання при розробці та впровадженні інновацій, вирішенні 

складних проблем у професійній діяльності, враховуючи взаємозв’язок і 

взаємодію з іншими сферами діяльності. Демонструвати знання із розробки 

критеріїв прийняття і реалізації управлінських рішень з використанням 

відповідних методів та принципів у сфері професійної діяльності. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Сучасні підходи до складання 

бухгалтерської звітності в установах державного сектору, особливості її 

складання. Загальні положення щодо складання звітності установами та 

організаціями державного сектору, порядок її подання та затвердження. 

Звітність установ державного сектору – форма № 1-дс Баланс. Звітність установ 

державного сектору про надходження та використання коштів. Звітність 

установ державного сектору про заборгованість за бюджетними коштами та за 
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окремими програмами. Звітність установ державного сектору про рух 

необоротних активів (форма № 5), про рух матеріалів і продуктів харчування 

(форма № 6). Звітність установ державного сектору про результати фінансової 

діяльності (форма № 2-дс), про недостачі та крадіжки грошових коштів (форма 

№ 15) та порядок складання пояснювальної записки до звіту. Звітність установ 

державного сектору затверджена Держкомстатом України. Форми звітності 

установ державного сектору затверджені іншими установами та організаціями. 

Терміни зберігання бухгалтерських документів в установах державного 

сектору. 

2.11. Рекомендована література.  
1. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : [практ. посіб.] / 

[Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко.]. – Львів : Аверс, 2007. – 304 с.  

2. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. 

посіб.] / Під ред. В. І. Лемішковського. – [3-є видання, доповнене і 

перероблене]. – Львів : «Інтелект-Захід», 2008. – 1120 с. 

3. Карпенко Н. Г. Звітність бюджетних установ [навч. посіб.] / Карпенко 

Н. Г., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. – Полтава : ТОВ 

НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – 256 с.  

4. Наказ Міністерства фінансів України «Порядок  застосування Плану 

рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі» № 1219 від 29 груд. 

2015 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua.  

5. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку 

складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами 

бюджетних коштів» № 44 від 24 січ. 2012 р. [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua. 

6. Облік у бюджетних установах : [навч. посіб.] / [І. Д. Ватуля, М. І. 

Ватуля, З. М. Левченко та ін. ] – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 368 с.  

7. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, 

державне замовлення та державні закупівлі : [навч. посіб.] / [Александров В. Т., 

Ворона О. І., Германчук П. К., та ін.]. – К. : НВП «АВТ», 2004. – 593 с. 

8. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, наказ 

Міністерства фінансів України № 879 від 2 верес. 2014 р. [Електронний ресурс] 

/ Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; перевірка знання 

економічних категорій; виконання  завдань самостійної  домашньої роботи та 

підсумкових контрольних  робіт ); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП. 2.1.3.4. 

2.2. Назва. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки 

підприємства. 

2.3. Тип. Вибіркова.  
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2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 1 курс.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5.  

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Гринь В. І. 

2.9. Заплановані результати навчання. 
Виконувати на високому професійному рівні конкретні обліково-

аналітичні операції, приймати оптимальні управлінські рішення з питань, що 

входять до його компетенції як у звичайних, так і в екстремальних умовах. 

Організувати роботу фінансово-облікових служб на підприємстві, 

визначити критерії підбору кадрів фінансово-облікових служб, розробляти 

основі внутрішні регламенти організації облікового процесу на підприємстві та 

забезпечувати процедури щодо безпеки облікової інформації. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 
Теоретичні основи економічної безпеки підприємства. Інформація як 

передумова забезпечення економічної безпеки підприємства. Облікова політика 

в системі економічної безпеки підприємства. Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності та ризику його 

діяльності. Зовнішньоекономічна та податкова складова економічної безпеки 

підприємства. Діагностика як інструмент обліково-аналітичного забезпечення 

економічної безпеки підприємства. Забезпечення економічної безпеки суб’єктів 

підприємництва в процедурі їх банкрутства. 

2.11. Рекомендована література. 
1. Донець Л. І., Ващенко Н. В.  Економічна безпека підприємства: [навч. 

посібник] / Л. І. Донець, Н. В. Ващенко – К.: ЦУЛ, 2008. – 240 с. 

2. Гнилицька Л. В. Обліково-аналітичне забезпечення економічної 

безпеки підприємства : монографія / Л. В. Гнилицька. К. : КНЕУ, 2012. – 305 с. 

3. Городня Т. А. Економічна та фінансова діагностика: [навч. посібник] / 

Т. А. Городня, І. П. Мойсеєнко. – Львів : «Магнолія 2006», 2008. – 282 с. 

4. Жихор О. Б., Куценко Т. М. Економічна безпека: [навч. посібник] / О. 

Б. Жихор, Т. М. Куценко – Х.: ХІБС УБС НБУ, 2013. – 144 с. 

5. Іванюта Т. М., Заїчковський А. О. Економічна безпека підприємства: 

навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський – К.: 

ЦУЛ, 2009. – 256 с. 

6. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ від  

02.03.2007 №60 [Електронний ресурс] / Міністерство економіки України. – 

(Офіційний сайт міністерства економіки України ). – Режим доступу: 

http://www.me.gov.ua. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; розв’язування 

задач та ситуацій; написання рефератів; виконання  домашніх завдань); 

− підсумковий контроль – залік. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.3.5 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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2.2. Назва. Організація бухгалтерського обліку у бюджетних установах. 

2.3. Тип. Вибіркова 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2.  

2.6. Семестр. І.  

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 4,5 

2.8. П.І.Б лектора. Карпенко Н. Г. 

2.9. Заплановані результати навчання.  
Застосовувати знання при організації діяльності бухгалтерської служби 

бюджетних установ, підготовці бухгалтерських даних, що необхідні для 

управління фінансово-господарською діяльністю бюджетної установи. 

Демонструвати знання основних прийомів організації бухгалтерського обліку в 

бюджетних установах та вміння складати облікові регістри, збирати, 

узагальнювати, систематизувати, зберігати та представляти інформацію. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Організація бухгалтерського обліку 

в бюджетних установах. Організація бухгалтерського обліку доходів та 

видатків бюджетних установ. Організація бухгалтерського обліку необоротних 

активів бюджетних установ. Організація бухгалтерського обліку запасів 

бюджетних установ. Організація бухгалтерського обліку грошових коштів 

бюджетних установ. Організація бухгалтерського обліку безготівкових 

розрахунків бюджетних установ. Організація інвентаризаційної роботи в 

бюджетних установах, порядок відображення результатів інвентаризації у 

обліку. Терміни зберігання бухгалтерських документів в бюджетних установах. 

2.11. Рекомендована література.  
9. Бухгалтерський облік у бюджетних установах : [практ. посіб.] / 

[Л. Панкевич, М. Зварич, Р. Бойко, Л. Лучечко.]. – Львів : Аверс, 2007. – 304 с.  

10. Бюджетні установи: бухгалтерський облік та оподаткування : [навч. 

посіб.] / Під ред. В. І. Лемішковського. – [3-є видання, доповнене і 

перероблене]. – Львів : «Інтелект-Захід», 2008. – 1120 с. 

11. Карпенко Н. Г. Звітність бюджетних установ [навч. посіб.] / Карпенко 

Н. Г., Дорогань-Писаренко Л. О., Аранчій Я. С., Ліпський Р. В. – Полтава : ТОВ 

НВП «Укрпромторгсервіс», 2013. – 256 с.  

12. Облік у бюджетних установах : [навч. посіб.] / [І. Д. Ватуля, М. І. 

Ватуля, З. М. Левченко та ін. ] – К. : Центр учбової літератури, 2009. – 368 с.  

13. Планування, облік, звітність, контроль у бюджетних установах, 

державне замовлення та державні закупівлі : [навч. посіб.] / [Александров В. Т., 

Ворона О. І., Германчук П. К., та ін.]. – К. : НВП «АВТ», 2004. – 593 с. 

14. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, наказ 

Міністерства фінансів України № 879 від 2 верес. 2014 р. [Електронний ресурс] 

/ Верховна Рада України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua. 

15. Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ : Постанова 

КМУ № 228 від 28 лют. 2002 р. // [Електронний ресурс] / Державне 

казначейство України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.  

16. Національні стандарти бухгалтерського обліку в державному секторі 
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[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – (ведення конспекту; опитування; перевірка знання 

економічних категорій; виконання  завдань самостійної  домашньої роботи та 

підсумкових контрольних  робіт ); 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Українська. 
 

 


