
АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Внутрішньогосподарський контроль 
 

Мета викладання дисципліни - оволодіння базовими теоретичними 

знаннями та набуття практичних навичок організації створення на 

підприємствах різних організаційно-правових форм господарювання 

структур внутрішнього контролю, здійснення ними своїх функцій щодо 

допомоги керівництву у виконанні підприємствами їхніх статутних завдань 

та поліпшення фінансового стану. 

Предметом вивчення дисципліни є організація процесу та методика 

проведення внутрішнього фінансово-економічного контролю діяльності 

підприємств (установ, організацій) 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння 

теоретичних основ фінансово-господарського контролю як невід’ємної 

функції управління, вивчення та засвоєння законодавчих та нормативних 

актів України, міжнародного досвіду та спеціальної літератури щодо 

організації та функціонування внутрішньогосподарського контролю, 

ознайомлення з методикою і технікою проведення контрольних процедур на 

підприємствах, в установах та організаціях, набуття практичних навичок з 

організації та виконання комплексу внутрішньогосподарських контрольних 

процедур та реалізації їх наслідків. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Сутність, принципи та функції внутрішньогосподарського контролю 

Тема 2. Предмет, метод та суб’єкти внутрішньогосподарського контролю 

Тема 3. Загальні аспекти організації та проведення контрольно-ревізійної роботи на 

підприємстві  

Тема 4. Організація контролю грошових коштів і фінансових інвестицій  

Тема 5 організація контролю дебіторської заборгованості та зобов’язань 

Тема 6 організація контролю основних засобів 

Тема 7 організація контролю матеріальних запасів 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Державний фінансовий контроль 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері вивчення організаційно-правових основ здійснення державного 

фінансового контролю, сутності, змісту та механізму контролю, основних 

засад функціонування окремих сегментів системи, взаємозв’язків, що 

виникають між об’єктами та суб’єктами державного фінансового 

контролю. 

Предметом вивчення дисципліни є система та методи державного 

фінансового контролю і ревізії у бюджетних та приватних організаціях. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування 

теоретичної бази знань та практичних навичок з методики сучасних 

прийомів державного фінансового контролю, організаційних засад 

контрольно-ревізійної роботи, її правового та інформаційного 

забезпечення, застосування методів і способів державного фінансового 

контролю щодо забезпечення законності, ефективності, фінансової 

дисципліни і раціональності в процесі формування, розподілу, володіння, 

використання та відчуження активів, які належать державі, обґрунтування 

об’єктивних висновків та пропозицій за результатами контрольно-

ревізійної діяльності та документального оформлення результатів 

контрольно-ревізійної роботи. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Функціонування системи державного фінансового контролю Тема 2. 
Становлення і сучасний стан розвитку державної аудиторської служби 
України  
Тема 3. Основні засади здійснення державного фінансового контролю за 
використанням бюджетних коштів  
Тема 4. Планування, координація та звітність у системі державної 
аудиторської служби України  
Тема 5. Перевірка використання коштів і майна в бюджетній установі Тема 6. 
Перевірка виконання державного та місцевих бюджетів  
Тема 7. Перевірка використання коштів і майна в суб’єкта підприємницької 
діяльності  
Тема 8. Аудит ефективності використання державних ресурсів  
Тема 9. Реалізація результатів контрольно-ревізійної роботи  
Тема 10. Взаємодія з правоохоронними органами 
 

 



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 інформація про фінансово-

господарську діяльність об’єкта інвестування за всіма напрямами діяльності, 

щоб переконатися у достовірності надаваних для аналізу даних, їх 

відповідності законодавству та відсутності неточностей і викривлень. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння методичних 

підходів до проведення незалежної оцінки підприємств;  перспектив 

удосконалення професійної діяльності фахівців в даному напрямі; розкриття 

особливостей організації, документування та методичні прийоми при 

здійсненні дью дилідженс 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 due diligence  

Тема 4. Фінансовий Дью-Дилідженс 

Тема 5. Податковий Дью-Дилідженс 

Тема 6. Правовий Дью-Дилідженс 

Тема 7. Операційний Дью-Дилідженс 

Тема 8. Due diligence як комплексна система захисту від підприємницьких 

ризиків та побудови стратегії 

Тема 9. Роль процедури Дью-Дилідженс в укладанні угод з купівлі компаній 

Тема 10. Оформлення результатів процедури Дью-Дилідженс  

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Звітність підприємств 
 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти когнітивних, афективних та моторних компетентностей в сфері 

вивчення і пояснення принципів та механізмів щодо послідовного 

оволодіння методологією та методами підготовки та подання звітності, 

формування у студентів відповідального і професійного відношення до 

складання звітності підприємства. 

Це передбачає вивчення положень національних стандартів обліку, 

щодо складу та принципів оцінки елементів і статей фінансової звітності, 

порядку складання податкової звітності, а також набуття навичок 

застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є визначення та зміст основних форм 

фінансової звітності, активів, зобов’язань, доходів та видатків підприємства з 

позицій економічного змісту та нормативно-правового визначення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання 

здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення щодо опанування 

термінологічного апарату визначення та змісту основних форм фінансової 

звітності, активів, зобов’язань, доходів та видатків підприємства з позицій 

економічного змісту та нормативно-правового визначення; набуття навичок 

вивчення змісту та порядку складання і подання фінансової і податкової 

звітності; засвоєння принципів, нормативних положень та змісту 

Національних стандартів бухгалтерського обліку, щодо складання та 

подання фінансової звітності; набуття практичних навичок підготовки 

обов’язкових форм звітності підприємства на підставі облікової інформації; 

формування навичок професійної комунікації й аргументованого 

дискутування з питань змісту та порядку складання основних форм 

фінансової звітності; формування навичок самостійного аналізу 

фактологічного матеріалу на основі даних форм фінансової звітності з метою 

прийняття управлінських рішень. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств. 

Тема 2.Визначення, сутність та порядок складання балансу підприємства, як 

основної форми фінансової звітності 

Тема 3.Сутність та порядок складання звіту про фінансові результати.. 

Тема 4.Сутність та порядок складання звіту про фінансові результати. 

 Тема 5. Визначення основних складових власного капіталу та порядок 

складання звіту про власний капітал. 

Тема 6.Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 

Тема 7.Зведена і консолідована фінансова звітність 

Тема 8.Звітність підприємств малого бізнесу 

Тема 9. Склад і порядок складання Приміток до річної фінансової звітності 

Тема 10 Статистична та внутрішньогосподарська звітність  



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Зовнішньоекономічна діяльність  
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері теоретичних знань та практичних навичок у студентів щодо питань 

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 зовнiшньоекономiчна дiяльнiсть 

суб'єктiв господарювання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування знань у 

студентів до теоретичних положень щодо організації документального 

оформлення та здійснення зовнішньоекономічних операцій на підприємствах 

України; опанування термінологічного апарату тарифного, нетарифного та 

валютного регулювання зовнішньоекономічної діяльності з позицій 

економічного змісту та нормативно-правового визначення; формування знань 

у студентів до методики бухгалтерського обліку зовнішньоекономічних 

торгівельних та інших операцій на підприємствах; формування навичок 

відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій із 

зовнішньоекономічної діяльності. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Тема 2. Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Тема 3. Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

Тема 4. Облік експортних операцій. 

Тема 5. Облік імпортних операцій. 

Тема 6. Облік бартерних операцій. 

Тема 7. Облік операцій з давальницькою сировиною. 

Тема 8. Облік відряджень за кордон. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Комп'ютерний аудит 
 

Мета викладання дисципліни  засвоєння знань про застосування і 

використання в аудиторській діяльності інформаційних систем, новітніх 

технологій та спеціального програмного забезпечення щодо автоматизації 

аудиторських процедур. 

Предметом вивчення дисципліни є особливості електронної обробки 

даних, організаційно-технічне забезпечення аудиторських процедур, а також 

використання в аудиторській діяльності інформаційних систем, новітніх 

технологій та спеціального програмного забезпечення щодо автоматизації 

аудиторських процедур. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення 

здобувачами аудиторських інформаційних систем за їх видами, рівнями та 

функціональним призначенням, методів постановки контрольно-аналітичних, 

фінансових, управлінських, аудиторських задач, а також набуття вмінь їх 

розв’язання, опанування навиками практичної роботи з різними 

комп’ютерними аудиторськими системами та програмами 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Тема 1 Передумови автоматизації аудиторських перевірок 

Тема 2 Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі 

Тема 3 Вивчення й оцінювання КІСП 

Тема 4 Комп’ютерний аудит 

Тема 5 Аудиторські комп’ютерні засоби 

Тема 6 Спеціалізоване аудиторське програмне забезпечення 

Тема 7 Вплив міжнародних і національних нормативів аудиту на організацію 

аудиторської перевірки в середовищі КОД 

Тема 8 Організація і планування аудиторських процедур  в комп'ютерному 

інформаційному середовищі 

Тема 9 Оцінювання аудиторського ризику й внутрішнього контролю з 

урахуванням особливостей комп'ютерного інформаційного середовища 

 

Лабораторний практикум: 

ПРОВЕДЕННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПРОЦЕДУР НА БАЗІ ППП 

«1С:ПІДПРИЄМСТВО» 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Контроль і ревізія 
 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти навичок вміло застосовувати знання по контролю і ревізії на практиці, 

кваліфіковано використовувати в майбутній практичній роботі сучасні 

форми й методи контролю для попередження і ліквідації порушень і 

недоліків, виявлення резервів, ефективного використання закріплених 

ресурсів; надати необхідні теоретичні знання і практичні навички по 

контролю і ревізії. 

Предметом вивчення дисципліни є особливості проведення перевірок 

фінансово-господарчої діяльності підприємств усіх форм власності, 

контролю та ревізій організацій й установ, які знаходяться на державному 

фінансуванні. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення 

здобувачами суті і основних механізмів проведення комплексних ревізій 

промислових і бюджетних організацій, а також, перевірок фінансово-

господарської діяльності підприємств, збереження ТМЦ і коштів, законності 

операцій, що проводяться 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. теоретичні основи і принципи організації контролю в україні. 

Тема 2. організація, планування, методи і техніка контрольно-ревізійної 

роботи. 

Тема 3.  контроль і ревізія грошових коштів. 

Тема 4.  контроль і ревізія основних засобів. 

Тема 5. контроль і ревізія товарно-матеріальних цінностей. 

Тема 6. контроль і ревізія використання трудових ресурсів і фонду оплати 

праці. 

Тема 7. контроль і ревізія кредитних і розрахункових операцій. 

Тема 8. контроль і ревізія виробництва і собівартості продукції. 

Тема 9. контроль і ревізія капітальних вкладень. 

Тема 10. контроль і ревізія операцій з реалізації продукції. 

Тема 11. контроль і ревізія фондів та фінансових результатів. 

Тема 12. перевірка стану бухгалтерського обліку і звітності. 

Тема 13.  економічні злочини і види відповідальності. 

Тема 14. контроль і ревізія операцій з цінними паперами. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Облік на малих підприємствах та у неприбуткових 

установах 
 

Мета викладання дисципліни  

Формування у здобувачів вищої освіти сучасної системи знань про 

ведення фінансового (бухгалтерського) обліку за спрощеною системою на 

підприємствах малого бізнесу та у неприбуткових організаціях, формування 

компетентностей щодо основних принципів, методики та організації обліку 

господарських процесів, складання звітності на малих підприємствах та у 

неприбуткових організаціях 

Це передбачає вивчення  законодавчої та нормативної бази , щодо 

особливостей обліку за спрощеною системою на підприємствах малого 

бізнесу та у неприбуткових організаціях, а також набуття навичок 

застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

 

Предметом вивчення дисципліни є  принципи та методологія ведення 

бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов’язань за спрощеною 

системою на підприємствах малого бізнесу та у неприбуткових організаціях з 

урахуванням  особливостей згідно законодавству. 

Завдання вивчення  дисципліни:  

 засвоєння здобувачами вищої освіти принципів та організаційних 

основ побудови діяльності суб'єктів підприємницької діяльності;  

 засвоєння організаційних, правових та економічних основ створення та 

діяльності неприбуткових організацій, 

 засвоєння методологічних засад обліку активів, капіталу та зобов’язань 

за спрощеною системою на підприємствах малого бізнесу  

 набуття навичок щодо складання бухгалтерських проведень 

господарських операцій на малих підприємствах на основі спрощеного 

Плану рахунків та  групування облікової інформації в системі регістрів 

бухгалтерського обліку для малих підприємств  

 засвоєння методів та техніки обліку за всіма ступенями облікового 

процесу в неприбуткових організаціях,  

 засвоєння принципів,  нормативних положень, щодо складання та 

подання  фінансового звіту суб’єктів малого підприємництва та звіту  

про використання коштів неприбуткових організацій і установ. 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовний модуль 1 Особливості побудови бухгалтерського обліку на малих 

підприємствах.  

Тема 1.  Облік необоротних активів СМП.  

Тема 2. Облік запасів СМП.  



Тема 3 Облік грошових коштів та фінансових інвестицій СМП. 

Тема 4. Облік власного капіталу СМП. 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань СМП.  

Тема 6. Облік доходів , витрат та фінансових результатів діяльності СМП. 

Тема 7. Фінансова звітність СМП. 

Змістовий модуль 2  Особливості обліку діяльності неприбуткових установ 

Тема 1 Організаційні основи діяльності неприбуткових  організацій 

Тема 2. Відображення в обліку діяльності органів державної влади, місцевого 

самоврядування та політичних партій 

Тема 3. Ведення бухгалтерського обліку в благодійних фондах та 

організаціях 

Тема 4. Кредитні спілки: організація діяльності та їх облік 

Тема 5. Відображення в обліку діяльності об’єднань співвласників 

багатоквартирних будинків 

Тема 7. Особливості відображення в обліку діяльності релігійних організацій 

Тема 8. Звіт про використання коштів неприбутковими установами й 

організаціями 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Облік у банках   
 

Метою викладання дисципліни є формування когнітивних, 

афективних та моторних компетентностей в сфері вивчення методів 

раціональної організації банківського обліку на підставі використання 

прогресивних, сучасних прийомів аналізу та обліку, набуття навичок 

використання аналітичної та облікової інформації в банківській справі, 

визначення резервів підвищення ефективності обліку в банках, оцінки і 

контролю всередині організації та для забезпечення відповідного 

підзвітного використання фінансових ресурсів. 

Предметом вивчення методики обліку в банках різних видів 

фінансової діяльності банківських установ; побудови моделей з метою 

розгляду методики обліку, що досліджуються, формулювання загальних і 

часткових висновків за результатами досліджень, а також набуття навичок 

застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування 

теоретичної бази знань та практичних навичок з обліку і відображення 

активів, облікової процедури за банківськими операціями, систематизація 

теоретичних знань щодо виконання різних видів банківських операцій та їх 

обліку, вивчення фінансового обліку як інструменту управління банком, 

бухгалтерських методів і процедур фінансового обліку базових операцій 

комерційних банків, вимог користувачів до фінансової звітності банків, 

методики підготовки і інтерпретації основних фінансових звітів 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках.  

Тема 2. План рахунків бухгалтерського обліку в банках України. 

Кореспондентські відносини між рахунками. 

Тема 3. Організація аналітичного та синтетичного обліку в комерційних 

банках. 

Тема 4. . Облік власного капіталу комерційних банків. Облік 

операцій з необоротними активами 

Тема 5. Облік касових операцій, облік розрахункових 

операцій.  

Тема 6. Облік операцій з кредитування, облік 

депозитних операцій. 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій.  

Тема 8. Облік операцій в іноземній валюті. 
Тема 9. Облік операцій з цінними паперами. 

Тема 10. Облік доходів, витрат і фінансових результатів банку. Складання та 
подання фінансових звітів. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Облік у бюджетних установах 

  
Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері теорії та практики у студентів щодо бухгалтерського обліку у 

бюджетних установах. 

Предметом вивчення дисципліни є нормативна база та організація 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах, а також рух бюджетних 

коштів у процесі їх діяльності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування чітких 

уявлень щодо розуміння особливостей ведення обліку у бюджетних 

установах; вивчення нормативно-правової бази обліку доходів та видатків 

установ державного сектору; формування знань і навичок складання 

кошторисів доходів та видатків; формування вмінь заповнення регістрів 

бухгалтерського обліку у бюджетних установах; формування знань і навичок 

у студентів щодо відображення господарських операцій у діяльності 

бюджетних установ. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Організаційно-правові засади діяльності бюджетних установ. 

Бюджетна класифікація. 

Тема 2. Документування та облікова реєстрація господарських операцій. 

Тема 3. Облік доходів та видатків бюджетних установ. 

Тема 4. Облік необоротних активів. 

Тема 5. Облік нематеріальних активів. 

Тема 6. Облік запасів. 

Тема 7. Облік власного капіталу. 

Тема 8. Облік розрахунків із заробітної плати і стипендій. 

Тема 9. Облік розрахунків із підзвітними особами.  

 
 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Облік у небанківських фінансових установах 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері вивчення організаційно - правової основи діяльності небанківських 

фінансових установ, її впливу на методику і організацію бухгалтерського 

обліку, характеристики та особливостей обліку основних операцій 

кредитних спілок, ломбардів, лізингових компаній, страхових компаній, 

пенсійних фондів, інвестиційних фондів.. 

Предметом вивчення є методи обліку фінансової діяльності у 

небанківських фінансових установах. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування 

теоретичної бази знань та практичних навичок з нормативно-правового 

регулювання господарської діяльності небанківських фінансових установ 

та визначення галузевої специфіки, обліку і відображення активів, 

облікової процедури за фінансовими операціями, систематизація 

теоретичних знань щодо виконання різних видів фінансових операцій та їх 

обліку, вивчення фінансового обліку як інструменту управління 

фінансовою установою, бухгалтерських методів і процедур фінансового 

обліку базових операцій небанківських фінансових установ, методики 

підготовки і інтерпретації облікової інформації, визначення відповідних 

вимог щодо суб'єктів контролю за діяльністю небанківських фінансових 

установ. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Правові принципи регулювання, організації, ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності у небанківських 

фінансових установах. 

Тема 2. Характеристика небанківських фінансових установ за їх видами. 
Тема 3. Специфіка діяльності небанківських фінансових установ та вимоги 

чинного законодавства з боку регулювання ринку фінансових послуг. 
Тема 4. Визначення форми організації бухгалтерського обліку та 

облікової політики, забезпечення фіксування господарських операцій. 

Тема 5. Вимоги та компетенції, передбачені 

Професійними вимогами до керівників та головних бухгалтерів 

фінансових установ. 

Тема 6. Облік фінансових операцій. 

Тема 7. Облік доходів, витрат і фінансових результатів. 
Тема 8. Формування фінансових результатів. Складання та подання фінансової 

звітності. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Оподаткування субєктів  малого бізнесу 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері базових знань з оподаткування суб’єктів малого бізнесу і набуття 

практичних навичок з оподаткування, податкової звітності та економічної 

безпеки суб’єктів  малого бізнесу. 

Предметом вивчення дисципліни є процес формування показників 

податкової звітності та економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: формування 

системи знань з теорії та практики розрахунку і сплати податків відповідно 

до вимог ПКУ; розуміння методичного забезпечення складання, заповнення і 

подання податкової (в т.ч. електронної) звітності; вміння використовувати 

податкову інформацію в управлінні підприємницькою діяльністю, оцінювати 

вплив податкового навантаження на фінансово-економічні показники і 

майновий стан платника податків. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Основи оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності в 

Україні. 

Тема 2. Склад та особливості функціонування суб’єктів малого бізнесу в 

Україні.  

Тема 3. Системи оподаткування малого бізнесу.  

Тема 4. Оподаткування податком на прибуток підприємств: вплив на 

управлінські рішення. 

Тема 5. Оподаткування податком на додану вартість суб’єктів малого 

бізнесу: методи управління податковим навантаженням. 

Тема 6. Оподаткування податком на доходи фізичних осіб та ЄСВ. 

Тема 7. Оподаткування діяльності суб’єктів на спрощеній системі.  

Тема 8. Формування економічної безпеки суб’єктів малого бізнесу. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Організація обліку 
 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти формування когнітивних, афективних та моторних компетентностей в 

сфері вивчення теорії і практики організації обліку на підприємствах, в 

організаціях і установах промисловості України, формування у здобувачів 

відповідального і професійного відношення до організації праці в бухгалтерії 

і управління обліковим персоналом. 

Предметом вивчення дисципліни є особливості організації  роботи 

облікового апарату на підприємствах, методи бухгалтерської роботи, аналіз 

фінансової інформації з метою посилення управління бізнесом. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: опанування 

здобувачами ВО термінологічного апарату визначення та змісту основних 

загальних принципів організації бухгалтерського обліку підприємства з 

позицій економічного змісту та нормативно-правового визначення; набуття 

навичок  організації технічного забезпечення бухгалтерського обліку, 

документації і документообігу на підприємстві; засвоєння принципів, 

нормативних положень та змісту Національних стандартів бухгалтерського 

обліку щодо організації обліку активів, зобов’язань, доходів та видатків 

підприємства; набуття практичних навичок формування облікової політики  

підприємства на підставі інформації про діяльність підприємства. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Загальні  принципи  організації   

Бухгалтерського обліку  

Тема 2. Основи організації бізнесу: створення підприємства та його 

ліквідація 

Тема 3. Організація облікової політики підприємства 

Тема 4. Організація технічного оформлення та забезпечення бухгалтерського 

обліку 

Тема 5. Організація документування операцій  і документообігу 

Тема 6. Організація роботи облікової служби на підприємстві 

Тема 7. Організація бухгалтерського конторолю 

Тема 8 організація матеріальної відповідальності 

 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи обліку за МСФЗ 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами.  

Предметом вивчення дисципліни є процес формування показників 

фінансової звітності за МСФЗ. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення методики 

обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат та набуття 

практичних навичок з техніки складання фінансової та фінансової 

консолідованої звітності за міжнародними стандартами. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Концептуальні основи обліку і звітності в системі міжнародних 

стандартів. 

Тема 2. Облік оборотних активів за міжнародними стандартами. 

Тема 3. Облік необоротних активів за міжнародними стандартами. 

Тема 4. Облік нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості за 

міжнародними стандартами. 

Тема 5. Облік зобов’язань, умовних зобов’язань та умовних активів за 

міжнародними стандартами. 

Тема 6. Облік фінансових інструментів та власного капіталу за 

міжнародними стандартами. 

Тема 7. Облік доходів, витрат і податку на прибуток за міжнародними 

стандартами. 

Тема 8. Методика складання фінансової звітності, фінансова звітність групи 

компаній. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Основи обліку за МСФО 

 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері ведення обліку та складання звітності за міжнародними стандартами.  

Предметом вивчення дисципліни є процес формування показників 

фінансової звітності за МСФЗ. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення методики 

обліку активів, зобов’язань, власного капіталу, доходів і витрат та набуття 

практичних навичок з техніки складання фінансової та фінансової 

консолідованої звітності за міжнародними стандартами. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Концептуальні основи обліку і звітності в системі міжнародних 

стандартів. 

Тема 2. Облік оборотних активів за міжнародними стандартами. 

Тема 3. Облік необоротних активів за міжнародними стандартами. 

Тема 4. Облік нематеріальних активів та інвестиційної нерухомості за 

міжнародними стандартами. 

Тема 5. Облік зобов’язань, умовних зобов’язань та умовних активів за 

міжнародними стандартами. 

Тема 6. Облік фінансових інструментів та власного капіталу за 

міжнародними стандартами. 

Тема 7. Облік доходів, витрат і податку на прибуток за міжнародними 

стандартами. 

Тема 8. Методика складання фінансової звітності, фінансова звітність групи 

компаній. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Оцінка ризиків господарської діяльності 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей у 

майбутніх у галузі аналізу та ідентифікації ризиків підприємства, їх оцінки та 

мінімізації.  

Предметом вивчення дисципліни є процес оцінки ризиків 

господарської діяльності в умовах невизначеності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: набуття студентами 

практичних навичок щодо застосування процедур з ідентифікування 

економічних ризиків діяльності господарюючих суб’єктів; здійснення 

якісного та кількісного аналізу ступеню ризику статистичним та експертним 

методами, аналітичним методом та методом аналогів; аналізу ефективності 

методів управління ризиком; вибору доцільних заходів з управління 

виробничими, маркетинговими та фінансовими ризиками 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Функціонування фірм в умовах невизначеності та ризику. 

Тема 2. Ризик та його різновиди. Класифікація ризиків.  

Тема 3. Якісний та кількісний аналіз економічного ризику. 

Тема 4. Методи кількісної оцінки ступеня ризику: статистичний метод; метод 

аналізу доцільності витрат; метод експертних оцінок. Характеристика 

експертних процедур. 

Тема 5. Методи кількісної оцінки ступеня ризику: аналітичний метод; метод 

використання аналогів. Комплексна оцінка ризиків.  

Тема 6. Характеристика виробничих, маркетингових та фінансових ризиків.  

Тема 7. Методи управління економічними ризиками.  

Тема 8. Особливості управління фінансовими ризиками 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Податкова система 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері теоретичних знань і практичних навичок щодо фінансових відносин, 

пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості 

валового внутрішнього продукту з метою формування загальнодержавного 

фонду грошових ресурсів 

Предметом вивчення дисципліни є система побудови податкової 

системи, принципів взаємодії її складових у рамках податкового права. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння 

теоретичних та організаційних основ податкової системи та податкової 

політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків 

юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування, 

діяльності державної податкової служби. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Роль податків в економічній системі суспільства. 

Тема 2. Податок як економічна і правова категорія. 

Тема 3. Елементи закону про податок. 

Тема 4. Податкове право. 

Тема 5. Основи міжнародного податкового права. 

Тема 6. Система оподаткування в Україні. 

Тема 7. Система державної податкової служби в Україні. 

Тема 8. Податки закордонних країн. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Податковий облік і звітність 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері послідовного оволодіння методологією та методами підготовки та 

подання податкової звітності, що сформована відповідно до вимог 

Податкового кодексу України. 

Предметом вивчення дисципліни є процес формування показників 

податкової звітності за ПКУ та формування і подання податкової звітності. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  набуття навичок 

вивчення змісту та порядку складання і подання податкової звітності; 

засвоєння принципів, нормативних положень та змісту Податкового кодексу, 

щодо складання та подання податкової звітності; набуття практичних 

навичок підготовки обов’язкових форм податкової звітності підприємства на 

підставі облікової інформації; формування навичок самостійного аналізу 

фактологічного матеріалу на основі даних форм податкової звітності з метою 

прийняття управлінських рішень. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Основи організації податкового обліку на підприємствах. 

Тема 2. Облік і звітність за податком на прибуток підприємств. 

Тема 3. Облік і звітність за податком на додану вартість та акцизним 

податком. 

Тема 4. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб. 

Тема 5. Облік і звітність за ресурсними та майновими податками та  зборами. 

Тема 6. Облік і звітність за місцевими податками і зборами. 

Тема 7. Облік і звітність за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням. 

Тема 8. Державний облік платників податків та розрахунків з 

бюджетом,виправлення помилок у податковій звітності. 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Програмне забезпечення обробки фінансово-

економічної інформації (1С) 
Мета викладання дисципліни  полягає в оволодінні студентами 

достатнього рівня знань і умінь для того, щоб самостійно організувати і вести 

бухгалтерський облік та аналіз фінансово-облікової інформації на 

підприємстві з використанням комп’ютерної техніки для підвищення якості 

вихідної облікової  та фінансової інформації, її оперативності, точності та 

об’єктивності. 

Предметом вивчення дисципліни є сучасне програмне забезпечення 

та комп’ютерні системи обробки фінансово-економічної інформації, а також  

програмні продукти бухгалтерського обліку, що використовуються 

вітчизняними підприємствами та представлені на українському ринку 

інформаційних технологій. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання 

здобувачам вищої освіти уявлення щодо сучасного програмного 

забезпечення та комп’ютерних систем за їх видами, рівнями та 

функціональним призначенням, методів постановки контрольно – 

аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських задач, набуття 

навичок роботи з найпоширенішими бухгалтерськими програмами, такими 

як «1С:Підприємство», модуль «Бухгалтерія», «Парус. Підприємство» 

модуль «Бухгалтерія» та ін. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Загальна характеристика комп’ютерних систем бухгалтерського 

обліку 

Тема 2. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку на базі „1С: 

Підприємство” 

Тема 3. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку на базі „Парус. 

Підприємство” 

Тема 4. Комп’ютерні системи фінансового аналізу та аудиту 

Лабораторний практикум: 

1. Основні принципи роботи в програмі „1С:Підприємство” - створення 

довідників, внесення інформації, редагування, копіювання, видалення довідників та 

їх елементів. 

2. Основні принципи роботи в програмі „1С:Підприємство” - робота з 

журналами, внесення господарських операцій, формування бухгалтерських 

проводок. 

3. Обробка господарських операцій по банку, касі та розрахунків з підзвітними 

особами 

4. Обробка господарських операцій по розрахункам з робітниками 

підприємства по заробітній платі 

5. Обробка господарських операцій по розрахункам з постачальниками та 

підрядниками 

6. Обробка господарських операцій по виробництву продукції 

7. Обробка господарських операцій по реалізації продукції та розрахунків 

з покупцями 

8. Закриття звітного періоду та формування фінансового результату діяльності 

підприємства 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Статистична звітність  
 

Метою викладання дисципліни є формування у здобувачів вищої 

освіти компетентностей в сфері вивчення і пояснення принципів та 

механізмів щодо послідовного оволодіння методологією та методами 

підготовки та подання статистичної звітності, формування у студентів 

відповідального і професійного відношення до складання статистичної 

звітності підприємства. 

Це передбачає вивчення положень інструкцій та положень, щодо 

складу та порядку складання статей статистичної звітності, а також набуття 

навичок застосування цих компетентностей у професійній діяльності. 

Предметом вивчення дисципліни є визначення та зміст основних форм 

статистичної звітності, основних статистичних показників, що 

характеризують ефективність використання ресурсів та капіталу 

підприємства з позицій економічного змісту та нормативно-правового 

визначення. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: надання 

здобувачам вищої освіти ясного і чіткого уявлення щодо опанування 

термінологічного апарату визначення та змісту основних форм статистичної 

звітності, активів, зобов’язань, доходів та видатків підприємства з позицій 

економічного змісту та нормативно-правового визначення; набуття навичок 

вивчення змісту та порядку складання і подання статистичної звітності; 

засвоєння принципів, нормативних положень, щодо складання та подання 

статистичної звітності; формування навичок самостійного аналізу 

фактологічного матеріалу на основі даних форм статистичної звітності з 

метою прийняття управлінських рішень. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1.  Визначення, види та класифікація статистичної звітності.  

Тема 2. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств. 

Тема 3. Сутність та порядок складання звіту з праці, звіту про умови 

праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці за 

формою 1 ПВ. 

Тема 4. Сутність та порядок складання звіту про роботу 

автотранспорту за формою 2тр. 

 Тема 5.  Сутність та порядок складання звіту  про використання та 

запаси палива за формою 4 мтп. 

Тема 6. Сутність та порядок складання звіту  про  наявність і рух 

основних засобів, амортизацію за формою 11 ОЗ. 

Тема 7. звіту  про  травматизм на виробництві за формою 7 тнв. 

Тема 8 Основні умови та терміни подання статистичної звітності. 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Судово-бухгалтерська експертиза 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей з 

судово-бухгалтерської експертизи як об’єкту дослідження; методик 

проведення судово-бухгалтерської експертизи її організації; оформлення 

результатів судово-бухгалтерської експертизи; набуття навичок здійснення 

судово-бухгалтерської експертизи та оформлення її результатів. 

Предметом є принципи організації проведення судово-експертних 

досліджень, форми і види судових експертиз, характеристика і методичні 

прийоми проведення дослідження експертом-бухгалтером основних 

фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки.  

Основними завданнями вивчення дисципліни є:  набуття навичок з 

перевірки і підтвердження за допомогою документальних даних розміру 

недостач або лишків активів і грошових коштів, виявлення недоліків в 

організації бухгалтерського обліку, звітності та контролі господарської 

діяльності підприємства; встановлення відповідності відображення в 

бухгалтерському обліку здійснених господарських вимогам чинних 

нормативних актів.  

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Судові експертизи і експертні дослідження та їх роль в 

правоохоронній діяльності. 

Тема 2. Предмет і метод судово-бухгалтерської експертизи 

Тема 3. Загальна організація судово-бухгалтерської експертизи в Україні. 

Тема 4. Процес судово-бухгалтерської експертизи та його стадії. 

Тема 5. Методика експертного дослідження стану та операцій із грошовими 

коштами у касі та рахунках у банку. 

Тема 6. Методика експертного дослідження операцій з основними засобами, 

МШП та матеріальними запасами.  



Тема 7. Методика експертного дослідження операцій з нарахування та 

виплати заробітної плати  

Тема 8. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

Тема 9. Методика проведення судово-бухгалтерської експертизи 

правопорушень, пов`язаних із ухиленням від сплати податків. 

Тема 10. Завершальна стадія судово-бухгалтерської експертизи 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Фінанси підприємств 
 

Метою викладання дисципліни є надання фундаментальних знань з 

функціонування фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток 

суспільства, порядок формування та використання фондів фінансових 

ресурсів, які забезпечують функціонування кожної окремої її складової.  

Предметом вивчення дисципліни є є сукупність фінансових відносин, 

які виражають розподіл і перерозподіл вартості валового внутрішнього 

продукту і національного доходу на макро - і мікрорівнях.  

Основними завданнями вивчення дисципліни полягає у вивченні 

становлення та розвитку фінансових відносин в Україні та окремих 

зарубіжних держав; засвоєнні суті та механізму функціонування фінансів, їх 

функцій;  розкритті теоретичних основ державних, корпоративних і 

міжнародних фінансів; засвоєнні засад функціонування фінансової системи 

держави;  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Предмет та завдання фінансової науки 

Тема 2. Генезис і еволюція фінансів. Фінансові категорії 

Тема 3. Фінансова система 

Тема 4. Фінансова політика 

Тема 5. Фінансовий механізм і система управління фінансами 

Тема 6. Фінанси суб’єктів господарювання 

Тема 7. Фінанси домогосподарств 

Тема 8. Бюджет і бюджетна система 

Тема 9. Місцеві фінанси 

Тема 10. Державні цільові фонди, державний кредит і державний борг 

Тема 11. Страхування та страховий ринок 

Тема 12. Фінансовий ринок 

Тема 13. Міжнародні фінанси 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері теорії та практики у студентів щодо здійснення фінансової діяльності 

суб’єктів господарювання, як системи економічних та організаційних 

відносин. 

Предметом вивчення дисципліни є система фінансово-економічних 

відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування 

операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання та 

визначення найбільш ефективних шляхів вкладення коштів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: вивчення 

нормативно-правової бази та інформаційного забезпечення; формування 

уявлень у студентів щодо організаційних засад, змісту та основних напрямів 

фінансової діяльності підприємств; способів і методів забезпечення 

ліквідності підприємства та його фінансової рівноваги, методів формування 

власного й позичкового капіталу, а також тенденцій розвитку в умовах 

становлення ринкових відносин в економіці України. 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Основи фінансової діяльності суб’єктів господарювання. 

Тема 2. Особливості фінансування суб’єктів господарювання різних форм 

організації бізнесу. 

Тема 3. Формування власного капіталу підприємства. 

Тема 4. Внутрішні джерела фінансування підприємства. 

Тема 5. Фінансування підприємства за рахунок запозичених ресурсів. 

Тема 6. Інвестування підприємства. 

Тема 7. Реорганізація та ліквідація підприємства. Порядок складання 

ліквідаційного балансу. 

Тема 8. Фінансовий контролінг на підприємстві.  

 

 

 



АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ 

Фінансова звітність за міжнародними стандартами 
 

Метою викладання дисципліни є формування компетентностей в 

сфері вивчення і пояснення принципів і методів підготовки та подання 

звітності, що сформована відповідно до вимог МСФЗ. 

Предметом вивчення дисципліни є процес формування фінансових 

звітів за МСФЗ. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: набуття студентами 

практичних навичок щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням 

та поданням фінансових звітів суб’єктами господарювання. 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Вступ до МСФЗ. 

Тема 2. Концептуальна основа МСФЗ. 

Тема 3. Загальні вимоги до подання фінансових звітів суб’єктами звітування. 

Тема 4. Визнання, оцінка та розкриття інформації про активи підприємства у 

фінансовій звітності. 

Тема 5. Особливості визнання, оцінки та розкриття інформації про 

зобов’язання підприємства. 

Тема 6. Вимоги до подання доходів і витрат у фінансових звітах. 

Тема 7. Стандарти, які визначають вимоги до розкриття інформації у 

фінансових звітах. 

Тема 8. МСФЗ для малих та середніх підприємств. 

 

 

 


