
Цикл загальної підготовки: 
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Етика професійного бухгалтера та аудитора 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів наукового 

світогляду та спеціальних знань в сфері вивчення принципів та міжнародних 

норм етики професійних бухгалтерів і аудиторів, що відображають визнання 

професією своєї відповідальності за захист суспільних інтересів, а також 

набуття навичок застосування цих компетентностей у професійній 

діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є основоположні принципи та норми 

етики професійних бухгалтерів і аудиторів, що відображають визнання 

професією своєї відповідальності за захист суспільних інтересів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: набуття знань 

щодо основоположних принципів, правил згідно Міжнародного кодексу 

етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти 

незалежності); концептуальних основ для ідентифікації, оцінювання та 

реагування на загрози дотриманню основоположних принципів; набуття 

знань і навичок щодо функції бухгалтера і аудитора в суспільстві, організації 

облікового процесу, формування фінансової звітності за національними та 

міжнародними стандартами; вміння роз'яснити та аргументувати основні 

вимоги до сучасних професійних бухгалтерів і аудиторів. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Професійна етика: виникнення та призначення в суспільстві. 

Тема 2. Регулювання професії бухгалтера та аудитора на сучасному етапі. 

Тема 3. Етика для всіх професійних бухгалтерів. 

Тема 4. Етика для професійних бухгалтерів-практиків (аудиторів). 

Тема 5. Етика для штатних професійних бухгалтерів. 

Тема 6. Етика для працівників державної податкової служби України. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Фінансовий моніторинг 

 
Метою викладання дисципліни є опанування науково – методичних та 

методологічних прийомів проведення і системи заходів, що здійснюються 

суб'єктами фінансового моніторингу у сфері протидії легалізації доходів, 

отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму і фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення.  

Предметом вивчення дисципліни є формування у студентів наукового 

світогляду та спеціальних знань в сфері вивчення і пояснення принципів та 

механізмів щодо послідовного оволодіння методологією та методами 

фінансового моніторингу, формування у студентів відповідального і 

професійного відношення до формування компетентних висновків та 

прийняття рішень що до результатів фінансового моніторингу.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: опанування досвіду 

міжнародної діяльності щодо протидії легалізації доходів, одержаних 

злочинним шляхом, а також фінансуванню тероризму; розуміння правових та 

організаційних основ створення та функціонування системи фінансового 

моніторингу в Україні; усвідомлення прав, обов’язків та особливостей 

організації фінансового моніторингу різними суб'єктами  первинного 

фінансового моніторингу; засвоєння теорії, методів, інструментів і 

практичних прийомів фінансового моніторингу; набуття практичних навичок 

самостійного аналізу фактологічного матеріалу, критичного осмислення 

точок зору щодо аналітичних можливостей інформації, отриманої в процесі 

фінансового моніторингу; знання методів оцінки результативності та 

ефективності функціонування системи фінансового моніторингу. 

. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Фінансовий моніторинг у сфері запобігання та протидії легалізації 

злочинних доходів 

Тема 2. Міжнародний досвід і співробітництво у сфері запобігання та 

протидії легалізації доходів і фінансуванню тероризму 

Тема 3. Типології відмивання «брудних» грошей на міжнародному та 

національному рівнях 

Тема 4. Загальні принципи організації фінансового моніторингу  в Україні  

Тема 5. Організація проведення фінансового моніторингу комерційними 

банками України 

Тема 6. Порядок виявлення, реєстрації та передачі інформації про фінансові 

операції, що підлягають фінансовому моніторингу 

Тема 7. Особливості  організації фінансового моніторингу  спеціально  

визначеними нефінансовими суб'єктами  первинного  фінансового 

моніторингу 

Тема 8. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або 

фінансуванню тероризму 



Цикл професійної підготовки: 
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Аудит за міжнародними стандартами 

 

Мета викладання дисципліни - формування системи знань про: тенденції розвитку і 

функціонування принципів та механізмів щодо методики проведення аудиту за 

міжнародними стандартами; теоретичні і практичні навички, які пов'язані із 

застосуванням міжнародної практики організації аудиторської перевірки; понятійний 

апарат у сфері аудиту за міжнародними стандартами; послідовне формування у студентів 

системи знань та основ, методів і прийомів у сфері організації аудиту згідно до 

міжнародних стандартів. 

Предметом вивчення дисципліни є науково – методичні та методологічні прийоми 

організації аудиту фінансово - господарської діяльності суб’єктів господарювання згідно 

до міжнародних стандартів, реалізації їх на практиці та вдосконалення методики 

проведення. 

 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоїти теорії, методи, інструменти і 

практичні прийоми щодо засвоєння методики і техніки, методичних та технічних 

прийомів і процедур проведення аудиту  згідно до міжнародного законодавства; набути 

практичні навички з організації та планування аудиту, виконання комплексу аудиторських 

процедур, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора відповідно до 

міжнародних стандартів; проводити аналіз основних відмінностей міжнародного та 

національного законодавства щодо планування та методики проведення аудиторських 

перевірок суб’єктів господарювання; набути практичні навички формування професійної 

комунікації й аргументованого дискутування з питань організації та проведення 

аудиторської перевірки, пояснення змісту відповідної проблематики в колі фахівців та 

нефахівців;  набути необхідні знання (теоретичні і практичні) для самостійного наукового 

обґрунтування з урахуванням конкретних методик аудиторської перевірки, заповнення 

робочих і підсумкових документів аудитора;  бути здатними самостійно узагальнювати та 

деталізувати окремі факти, явища, механізми, тенденції щодо складання підсумкових 

документів аудитора. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Поняття та класифікація міжнародних стандартів аудиту 

Тема 2. Організаційні основи міжнародних стандартів аудиту 

Тема 3. Оцінка ризиків та відповідні дії аудитора 

Тема 4. Аудиторські докази: класифікація та порядок отримання.   

Тема 5 Аудит фінансової інформації 

Тема 6 Міжнародні стандарти аудиту за оглядовими перевірками 

Тема 7 Міжнародні стандарти аудиту за завданнями, що забезпечують впевненість 

Тема 8 Міжнародні стандарти аудиту за супутніми послугами 

 

 

 

 

  



 

АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Бюджетний менеджмент 

 
Метою викладання дисципліни «Бюджетний менеджмент» є 

формування у здобувачів знань новітніх аспектів та методів управління 

бюджетною діяльністю, набуття практичних навичок із з організації та 

управління бюджетним процесом у державі при перерозподілі національного 

доходу.  

Предметом вивчення дисципліни «Бюджетний менеджмент» є 

особливості, закономірності та принципи формування і розвитку системи 

управління бюджетною діяльністю.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення завдань, 

функцій та структури органів оперативного управління бюджетом;  засвоєння 

теоретичних основ організації бюджетного процесу; формування 

теоретичних і практичних знань стосовно організації виконання дохідної та 

видаткової частин бюджету; оволодіння навичками з обліку виконання 

бюджету у фінансових органах та складання бюджетної звітності;складання 

бюджетної звітності; оволодіння методами контрольної роботи фінансових 

органів щодо виконання бюджету. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Сутність і складові бюджетного менеджменту. 

Тема 2. Структура бюджету держави як об’єкта управління. 

Тема 3. Органи оперативного управління бюджетом. 

Тема 4. Бюджетне планування. 

Тема 5. Виконання бюджету.  

Тема 6. Облік виконання бюджету 

Тема 7. Звітність про виконання бюджету. 

Тема 8. Контроль за виконанням бюджету. 

Тема 9. Світовий досвід бюджетного менеджменту. 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Дью ділідженс діяльності підприємства 

 Метою викладання дисципліни є опанування теоретичних знань із 

організації та методології незалежної оцінки, з розумінням процесу злиття та 

поглинання і ключових понять оцінки вартості бізнесу.  

Предметом вивчення дисципліни є система фінансових методів і 

методологій, які підтримує корпоративні підприємства в процесі створення 

фінансових показників і в процесі оцінки господарюючого суб'єкта в 

контексті інвестиційних рішень, злиття і поглинання, чи фінансового 

планування з метою підтвердження достовірності надаваних для аналізу 

даних, їх відповідності законодавству та відсутності неточностей і 

викривлень.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування 

систему теоретичних знань та практичних навиків застосування в майбутній 

практичній діяльності фахівців понять з організації та методології 

проведення незалежної оцінки підприємства (компанії), з подальшим 

прийняттям управлінських рішень щодо процесу злиття (поглинання) бізнесу 

та встановлення ключових понять оцінки його вартості; засвоєння 

методичних підходів до проведення незалежної оцінки підприємств; 

розкриття особливостей організації, документування та методичні прийоми 

при здійсненні Дью Ділідженс за різними напрямками діяльності об’єкта 

інвестування. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Дью ділідженс: сутність, призначення та послідовність проведення 

Тема 2. Порівняльна характеристика Дью Ділідженсу та аудиту в Україні. 

Тема 3. Напрямки та процедури Дью Ділідженс 

Тема 4. Фінансовий Дью Ділідженс  

Тема 5. Податковий ДьюДілідженс 

Тема 6. Правовий ДьюДилідженс 

Тема 7. Операційний ДьюДилідженс  

Тема 8.Концепція процедури Дью ділідженс як сучасної аудиторсько-

консалтингової послуги 

Тема 9. Дью Ділідженс як комплексна система захисту від підприємницьких 

ризиків та побудови стратегії  

Тема 10. Оформлення результатів процедури Дью-Дилідженс 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Міжнародне податкове планування 

Метою викладання дисципліни є формування системи знань про: 

тенденції розвитку і функціонування системи міжнародного оподаткування; 

теоретичні і практичні навички, які пов'язані із застосуванням фіскальних 

технологій в зарубіжних країнах в умовах ведення міжнародного бізнесу; 

понятійний апарат у сфері міжнародного оподаткування; механізми 

міжнародного оподаткування у регулюванні діяльності суб’єктів ЗЕД; 

послідовне формування у студентів системи знань та основ, методів і 

прийомів у сфері міжнародного оподаткування. 

Предметом вивчення дисципліни є методи та прийоми, які діють у 

сфері міжнародного оподаткування.  

Завдання дисципліни: опанування навчальної дисципліни 

«Міжнародне податкове планування» надає можливість володіти стійкими 

навичками професійно важливих компетентностей, для чого студенти 

повинні: засвоїти теорії, методи, інструменти і практичні прийоми 

міжнародного податкового планування; проводити аналіз основних 

відмінностей міжнародного та національного оподаткування; визначати види 

джерел доходу, які призводять до податкових конфліктів; здійснювати 

розробку стратегії міжнародного податкового планування; оцінювати 

ефективність оподаткування в умовах ведення міжнародного бізнесу в 

Україні та українського бізнесу на міжнародному ринку; бути здатними 

самостійно узагальнювати та деталізувати окремі факти, явища, механізми, 

тенденції щодо вивчення відповідності між надходженнями до бюджету та 

податковою політикою, застосування норм оподаткування та ефективності 

функціонування суб’єктів бізнесу. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Теоретичні та організаційні засади міжнародного податкового 

планування 

Тема 2. Світові практики боротьби з розмиванням оподатковуваної бази й 

виведенням прибутку з-під оподаткування (BEPS) 

Тема 3. Реалізація міжнародних зобов’язань України відповідно до Угоди 

між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки (FATCA) 

Тема 4. Багатостороння конвенція (MLI – Multilateral Instrument) 

Тема 5. Директиви ЄС щодо уникнення оподаткування. EU Anti-Tax 

Avoidance Directive (ATAD І and ATAD II) 

Тема 6. Бізнес-моделі використання іноземних компаній 

Тема 7. Due Diligence (юридична експертиза) контрагента 

Тема 8. Трансфертне ціноутворення 

Тема 9. Контрольовані іноземні компанії (КІК) 

Тема 10. Фонди і трасти для податкового планування 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Облік і аудит в установах державного сектору 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів наукового 

світогляду та спеціальних знань в сфері вивчення теорії і практики 

бухгалтерського обліку, складання звітності, аудиту в установах державного 

сектору, а також набуття навичок застосування цих компетентностей у 

професійній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є нормативна база, організація 

бухгалтерського обліку, фінансово-господарські операції, фінансова 

звітність, а також внутрішній аудит в установах державного сектору. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: набуття знань щодо 

нормативно-законодавчої бази, яка регламентує бухгалтерський облік в 

установах державного сектору; щодо теорії, методик і практики формування 

облікової інформації за стадіями облікового процесу в установах державного 

сектору; щодо організації документального оформлення та відображення 

господарських операцій в бухгалтерському обліку; набуття знань і вмінь 

щодо порядку заповнення первинної та зведеної бухгалтерської документації 

за об’єктами обліку, облікових регістрів; вміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми; бути здатними самостійно узагальнювати та 

деталізувати окремі факти, явища, механізми, тенденції та правильно і 

своєчасно відображати в бухгалтерському обліку господарські операції. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку в установах державного 

сектору. 

Тема 2. Облік основних засобів в установах державного сектору. 

Тема 3. Облік нематеріальних активів в установах державного сектору. 

Тема 4. Облік запасів в установах державного сектору. 

Тема 5. Облік фінансово-розрахункових операцій. 

Тема 6. Облік зобов’язань. Облік розрахунків із заробітної плати. 

Тема 7. Фінансова звітність в установах державного сектору. 

Тема 8. Внутрішній аудит в установах державного сектору. 

Тема 9. Шахрайство і корупція: роль внутрішнього аудиту. 

 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Облік і оподаткування зовнішньоекономічної діяльності 

Метою викладання дисципліни є формування у студентів наукового 

світогляду та спеціальних знань в сфері вивчення питань 

зовнішньоекономічної діяльності, надання належних теоретичних знань та 

практичних навичок з обліку і оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності, документального оформлення зовнішньоекономічних операцій та 

їх відображення в бухгалтерському обліку, а також набуття навичок 

застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є фінансово-господарські операції, 

що виникають між суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності як на 

території України, так і за її межами. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: набуття знань щодо 

нормативно-законодавчої бази регулювання та здійснення 

зовнішньоекономічних операцій різного напрямку; засвоєння теорії, методів, 

інструментів і практичних прийомів з обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності; набуття знань щодо організації 

документального оформлення та здійснення зовнішньоекономічних операцій 

на підприємствах України; набуття знань з термінологічного апарату 

тарифного, нетарифного та валютного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності та нормативно-правового визначення; набуття знань щодо 

методики бухгалтерського обліку і оподаткування зовнішньоекономічних 

торгівельних та інших операцій на підприємствах; вміння складати та 

документально забезпечувати зовнішньоекономічні операції; бути здатними 

самостійно узагальнювати та деталізувати окремі факти, явища, механізми, 

тенденції, принципи регулювання та правильно і своєчасно відображати в 

бухгалтерському обліку операції із обліку і оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності та її 

регулювання. 

Тема 2. Основи організації зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 3. Митне оформлення та умови поставки. 

Тема 4. Облік операцій в іноземній валюті. 

Тема 5. Облік імпортних операцій. 

Тема 6. Облік експортних операцій. 

Тема 7. Облік відрядних витрат. 

Тема 8. Відповідальність за порушення валютного законодавства. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Облік та звітність за міжнародними стандартами 

Метою викладання дисципліни є формування системи знань та вмінь 

зі складання фінансової звітності за міжнародними стандартами, 

інтерпретування, оприлюднення й використання відповідної інформації для 

прийняття економічних рішень.  

Предметом вивчення дисципліни є методи та прийоми, які діють у 

сфері складання та інтерпретації фінансової звітності за міжнародними 

стандартами.  

Завдання дисципліни: опанування навчальної дисципліни «Облік та 

звітність за міжнародними стандартами» надає можливість володіти 

стійкими навичками професійно важливих компетентностей, для чого 

студенти повинні: 

- засвоїти теорії, методи, інструменти і практичні прийоми 

обліку і звітності за міжнародними стандартами; 

- бути обізнаними у сфері термінологічного апарату 

основних показників, що характеризують ефективність облікового 

процесу; 

- проводити аналіз основних відмінностей міжнародного та 

національного законодавства з питань формування фінансової 

звітності;  

набути практичні навички формування фінансової звітності за 

міжнародними стандартами, інтерпретування, оприлюднення й використання 

відповідної інформації для прийняття економічних рішень. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Концептуальні основи МСФЗ. 

Тема 2. Облік запасів відповідно до IAS 2. 

Тема 3. Облік основних засобів відповідно до IAS 16. Облік витрат на позики 

відповідно до IAS 23. 

Тема 4. Облік зменшення корисності активів відповідно до IAS 36. 

Тема 5. Облік нематеріальних активів відповідно до IAS 38. 

Тема 6. Облік інвестиційної нерухомості відповідно до IAS 40 та орендних 

операцій за IFRS 16. 

Тема 7. Облік забезпечень, умовних зобов’язань та умовних активів 

відповідно до IAS 37. 

Тема 8. Облік відповідно до IFRS 5 «Непоточні активи, утримувані для 

продажу, та припинена діяльність». 

Тема 9. Визнання, оцінка, подання та розкриття доходів і витрат. 

Тема 10. Облік відповідно до IAS 28 «Інвестиції в асоційовані та спільні 

підприємства». 

Тема 11. Консолідована фінансова звітність відповідно до IFRS 3, 10. 

Тема 12. Різниці між П(С)БО та МСФЗ, НП(С)БОДС та IPSAS. 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В 

ОБЛІКУ, АНАЛІЗІ, АУДИТІ ТА 

ОПОДАТКУВАННІ» 

 

Мета викладання дисципліни  полягає в формуванні когнітивних, 

афективних та моторних компетентностей в сфері вивчення теорії і практики 

створення й використання в управлінні підприємством сучасних 

інформаційних систем і технологій обліку, аналізу, аудиту та оподаткування. 

Предметом вивчення дисципліни є сучасні інформаційні системи 

обробки фінансово-економічної інформації, а також  програмні продукти 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування що використовуються вітчизняними 

підприємствами та представлені на українському ринку інформаційних 

технологій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  
- опанування термінологічного апарату сутності і загальної 

класифікації  сучасних інформаційних систем та технологій; 

- набуття навичок впровадження та застосування інформаційних 

технологій на підприємстві; 

- набуття практичних навичок оцінки ефективності впровадження 

сучасних інформаційних технологій в обліковий процес підприємства; 

- формування навичок професійної комунікації й аргументованого 

дискутування з питань автоматизації бізнес-процесів компаній, а саме 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування; 

- формування навичок  практичної роботи у типових  

інформаційних системах на основі технологій компанії «1С». 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1 Теоретичні основи впровадження та використання   

інформаційних систем обробки економічної інформації 

1. Інформаційні системи і їх роль в управлінні економікою 

2. Сутність, структура і класифікація інформаційних систем. 

3. Принципи побудови  інформаційних систем 

4. Оцінка ефективності впровадження  інформаційних систем на 

підприємстві 

Змістовий модуль 2 Сучасні інформаційні технології в обліку, аналізі, 

аудиті та оподаткуванні 

5. Сучасні інформаційні технології в обліку  

6. Сучасні інформаційні технології в  аналізі 

7. Сучасні інформаційні технології в аудиті  

8. Сучасні інформаційні технології в оподаткуванні 

Лабораторний практикум використання інформаційних технологій на 

основі технологій компанії «1С».  

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІНСЬКИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Метою викладання дисципліни є формування наукового світогляду 

та спеціальних знань в сфері вивчення і пояснення принципів та механізмів 

щодо послідовного оволодіння методологією та методами управлінського 

обліку та контролю на підприємствах, а також рівня комунікації, 

автономності та відповідальності, необхідних для розв'язання складних 

професійних завдань і проблем, навчання, проведення досліджень, 

здійснення інновацій в умовах невизначеності. 

Предметом є науково – методичні та методологічні прийоми 

управління діяльністю суб’єктів господарювання на підставі основних 

форм фінансової та іншої звітності, здійснювати управлінський контроль, 

рівня комунікації, автономності та відповідальності, необхідних для 

розв'язання складних професійних завдань і проблем. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування 

теоретичної бази знань та практичних навичок з методів, інструменту та 

практичних прийомів управлінського контролю, його положень та 

відмінності від звичайного контролю; визначення методичного 

інструментарію та практичних аспектів управлінського контролю, 

здійснення моніторингу ефективності забезпечення фінансово-економічної 

безпеки підприємства; розробки систему оцінювання заходів щодо протидії 

загрозам та ризикам 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Мета, суть і класифікація управлінського контролю 
Тема 2. Оцінка витрат як фактор управлінського контролю 

Тема 3. Управління витратами господарюючими суб'єктами 
Тема 4. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Тема 5. Вимірювання релевантних доходів і витрат для прийняття 
управлінських рішень 

Тема 6. Аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень 
Тема 7. Бюджетне планування для цілей управлінського контролю 

Тема 8. Використання результатів управлінського обліку для прийняття 
ефективних управлінських рішень 

 


