Обліково-економічний факультет
Магістерська освітньо-професійна програма за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування
1 Обсяг програми
90 кредитів ЄКТС
2 Термін навчання
1 рік 5 місяців
3 Форма навчання
Денна
4 Освітня кваліфікація, що присвоюється
Магістр з обліку і оподаткування
5 Професійна кваліфікація, що присвоюється
Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності, аудитор
6 Вимоги до зарахування
Відбір абітурієнтів для зарахування на 1 курс освітнього ступеню магістра ЧНТУ
здійснюється на конкурсній основі в порядку, визначеному Міністерством освіти і науки
України та Чернігівського національного технологічного університету.
До ЧНТУ на освітній ступінь магістра приймаються особи, які мають освітній
ступінь бакалавра.
7 Профіль програми
Магістерська освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування» передбачає
професійну підготовку фахівців освітнього ступню «магістр», які володіють
фундаментальними знаннями і практичними навичками з обліку, оподаткування,
контролю та аналізу підприємницької діяльності та вміють їх застосовувати з метою
ефективного управління економічними суб'єктами.
Структура програми передбачає оволодіння поглибленими знаннями щодо системи
бухгалтерського обліку, оподаткування, контролю і аналізу діяльності підприємств і
організацій; навичками застосування сучасних методів і методик формування обліковоаналітичної інформації для цілей прийняття управлінських рішень; методів контролю і
аудиту як на внутрішньому рівні підприємств та організацій, так і на зовнішньому рівні;
організації облікового процесу в підприємствах і організаціях; розробки ефективної
облікової політики на базі як Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського
обліку, так і Міжнародних стандартів фінансової звітності з урахуванням специфіки
господарюючих суб'єктів.
Випускники магістерської освітньо-професійної програми отримують компетенції,
які повністю відповідають сучасним вимогам роботодавців на підприємствах будь-якої
організаційно-правої форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні) усіх
галузей і форм власності, в яких випускники працюють на посадах головних бухгалтерів,
фінансових директорів, заступників головних бухгалтерів, бухгалтерів окремих секторів;
контролерів, аудиторів, внутрішніх аудиторів; в органах Державної фіскальної служби,
Державної аудиторської служби, Державної казначейської служби, а також в інших
органах державного та муніципального управління; фінансово-кредитних установах;
науково-дослідницьких організаціях і установах системи вищої освіти.
Обсяг навчальної програми (90 кредитів ЕКТС) складається з циклу дисциплін
загальної підготовки – 19 кредитів (у тому числі блок обов’язкових дисциплін – 14
кредитів та блок навчальних дисциплін за вільним вибором студента – 5 кредитів); циклу

дисциплін професійної підготовки – 41 кредит (у тому числі блок обов’язкових дисциплін
– 21 кредит та блок навчальних дисциплін за вільним вибором студента – 20 кредитів);
цикл практичної підготовки – 15 кредитів; цикл підготовки до атестації – 15 кредитів.
Випускники освітньо-професійної програми отримують диплом магістра
державного зразка.
8 Ключові результати навчання
8.1 Знання з предметної області
− сучасних уявлень про виконання проектних, організаційних, контрольних,
методичних та технологічних функцій, вирішуючи при цьому питання визначення
облікової політики підприємств і бюджетних установ, організації роботи контрольноревізійних груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера;
− базових уявлень про складання плану роботи бухгалтерії або аудиторської фірми,
визначення їх структури та чисельності працівників, сучасних уявлень про організацію
внутрішньогосподарського контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в
процесі діяльності;
− базових уявлень з організації облікової роботи, бухгалтерської звітності,
внутрішньогосподарського контролю, сучасних уявлень з організації роботи сектору
відповідального відділу, старшого економіста на відповідній ділянці; впровадження
прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;
− базових уявлень про здійснення підбору і критичного огляду літературних джерел,
різних точок зору, розроблення особистої наукової позиції з визначеної тематики;
узагальнення результатів наукових досліджень і впровадження їх у практику
господарювання.
8.2 Когнітивні уміння та навички з предметної області
− володіння методами обліку грошових коштів і розрахункових операцій, основних
засобів, товарно-матеріальних цінностей, праці та розрахунків з персоналом,
нематеріальних активів і фінансових інвестицій, витрат на виробництво, готової продукції
та її реалізації, зовнішньоекономічної діяльності, основних засобів і фінансових
результатів;
− здатність використовувати професійно-профільні знання у галузі розрахунку
податків, оформлення відповідної документації, складання бухгалтерської звітності;
планування аудиторських перевірок, складання програм аудиту, проведення аудиту
окремих об’єктів та напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, підготовки
аудиторського висновку, організації та надання консультаційних послуг;
− володіння навиками методично-наукових досліджень у сфері обліку, аналізу і
аудиту, впровадження наукових досліджень з проблем обліку, контролю, аналізу,
оподаткування в практику господарювання підприємств і бюджетних установ;
− уміння застосовувати знання та навички з розробки та реалізації гнучкої стратегії
розвитку суб’єктів господарської діяльності на основі ефективного використання
обліково-аналітичної та податкової інформації;
− використовувати знання та навички з контролю за станом обліку і звітності,
адміністрування податків та зборів, використовуючи прогресивні методи, прийоми та
інструменти сфер професійної діяльності.
8.3 Практичні навички з предметної області
− використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з
фундаментальних дисциплін в процесах бухгалтерського обліку, економічного аналізу і
аудиту, застосовувати знання та розуміння для розв’язання проблем формування облікової

політики підприємств і бюджетних установ, складання звітності, здійснення облікових
процесів;
− аналізувати ефективність використання основних і оборотних засобів, окремих
напрямків діяльності підприємств і бюджетних установ, контролювати стан і
достовірність обліку та звітності, організацію і ефективність внутрішньогосподарського
контролю, збереження та використання майна, необоротних і оборотних активів,
проводити ревізію виробничої та господарської діяльності підприємств і бюджетних
установ;
− організовувати і надавати консультаційні послуги, роботи контрольно-ревізійних
груп, створення системи автоматизованих робочих місць бухгалтера, впровадження
прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку;
− використовувати професійні знання у плануванні та прогнозуванні діяльності
суб’єктів господарювання шляхом проведення розрахунку їх основних економічних
показників на основі даних звітності;
− застосовувати прийоми і техніки стратегічного аналізу та прогнозної оцінки
господарських процесів, подій та явищ суб’єктів господарювання та дослідження
ефективності системи їх управління;
− розробляти стратегію оптимізації системи оподаткування підприємств та малого
бізнесу.
9 Професійні профілі випускників з прикладами:
Фахівець здатний виконувати таку професійну роботу за такими угрупуваннями
(відповідно до ДК 003:2010):
• головний бухгалтер,
• заступник головного бухгалтера,
• провідний бухгалтер,
• головний аудитор,
• аудитор, асистент аудитора,
• провідний бухгалтер-ревізор,
• внутрішній аудитор,
• науковий співробітник (інформаційний аналітик),
• бухгалтер-аналітик,
• економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності,
• аналітик консолідованої інформації,
• науковий співробітник (аудит),
• науковий співробітник (бухгалтерський облік),
• керівник фінансового чи економічного підрозділу,
• інспектор фіскальної служби,
• консультант з податків і зборів,
• податковий ревізор-інспектор.
10 Вимоги до випуску
Завершена навчальна програма обсягом 90 кредитів, успішний захист випускної
кваліфікаційної роботи.
11 Доступ до подальшого навчання
Продовження навчання на всіх програмах третього освітнього рівня (отримання
наукового ступеня доктора філософії) в галузі «Управління та адміністрування»
12 Керівник магістерської програми
Доктор економічних наук, доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту Гоголь Тетяна Анатоліїна
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Дисципліни, що пропонуються для вивчення
1-ий навчальний рік
071-Мп-1
071-Мп-2
071-Мп-3
071-Мп-4
071-Мп-5
071-Мп-6
071-Мп-7
071-Мп-1
071-Мп-8
071-Мп-9
071-Мп-10
071-Мп-11
071-Мп-12
071-Мп-13

Осінній семестр
Іноземна мова наукового спілкування
Глобальна економіка
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Організація обліку
Фінансовий аналіз
Бюджетування податків і зборів
Податковий облік / Податковий менеджмент
Весняний семестр
Іноземна мова наукового спілкування
Інтелектуальна власність
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті / Електронна
комерція
Організація та методика аудиту
Облік і аналіз фінансової санації та банкрутства підприємства / Аналіз
національної економіки
Інформаційні системи і технології в оподаткуванні / Управлінські
інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства /
Державний фінансовий контроль

2-ий навчальний рік
071-Мп-14

Осінній семестр
Переддипломна практика
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Код дисципліни: 071-Мп-1
Назва дисципліни: Іноземна мова наукового спілкування
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній (1), весняний (1)
Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин – 180 год.; аудиторні години – 60 год.;
лекції – 0 год.; практичні заняття – 60 год.; самостійна робота – 120 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладач: ст. викл. Юсухно С.І.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
вимоги до мовленнєвого й мовного оформлення усних і письмових висловлювань
ділового характеру з урахуванням особливостей іншомовної культури; ефективно
спілкуватися англійською мовою у діловому середовищі, вміти сприймати на слух і
розуміти основний зміст автентичних повідомлень, що належать до ділового
мовлення, вирізняти суттєву, необхідну інформацію; розпочинати, підтримувати і
закінчувати бесіду про побачене, прочитане, вести діалог-обмін думками, діалогспівбесіду, додержуючись норм ділового етикету; готувати публічні виступи з низки
великої кількості галузевих питань, застосовуючи відповідні засоби вербальної
комунікації та адекватні форми ведення дискусій і дебатів; знаходити нову текстову,
графічну, аудіо та відео інформацію, що міститься в англомовних галузевих
матеріалах (як у друкованому, так і в електронному вигляді), користуючись
відповідними пошуковими методами і термінологією; аналізувати англомовні
джерела інформації для отримання даних, що є необхідними для виконання
професійних завдань та прийняття професійних рішень; писати ділові листи,
демонструючи міжкультурне розуміння та попередні знання у конкретному
професійному контексті.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Іноземна мова (за
професійним спрямуванням)».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на вдосконалення й підвищення рівня володіння
студентами іноземною мовою (англійською), досягнутого на попередньому ступені
освіти, й на формування необхідної комунікативної спроможності в сферах
професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах, навичок
практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в
обсязі тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою
фаховою інформацією через іноземні джерела. Завдання дисципліни полягає в
навчанні, розвиткові та удосконаленні різних видів мовленнєвої діяльності,
аудіювання, говоріння, діалогічного мовлення, читання, письма та перекладу з
іноземної мови на рідну текстів загальноекономічного характеру.
Рекомендована література: Лексика у сфері бізнесу: [методичні вказівки до
практичних занять з англійської мови для студентів денної форми навчання за
напрямами підготовки: 6.030508 “Фінанси і кредит”, 6.030509 “Облік і аудит”,
6.030601 “Менеджмент”] / Укл.: Юсухно С.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2011; Business English
Grammar & Practice (Частина II) / Укл.: Юсухно С.І. – Чернігів: ЧДТУ, 2011.
Форми і методи навчання: практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований залік).
Мова навчання: англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-2
Назва дисципліни: Глобальна економіка
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 90 год.)
Форма контролю: іспит
Викладачі: д.е.н., проф. Гонта О.І., к.е.н., доц. Холявко Н.І.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
сутність поняття економічної глобалізації, концепції дослідження глобалізації,
існуючі теорії економічної інтеграції, форми та механізми економічної та валютної
інтеграції, зміст процесу глобалізації, сутність глобальних проблем людства,
особливості формування глобальних ринків (товарів, послуг, технологій, капіталу,
тощо), систему основних суб’єктів глобалізації, інституціональний устрій глобальної
економіки, особливості моделей економічної інтеграції у різних регіонах світу,
існуючий стан економічного співробітництва з країнами різних регіонів світу та
перспектив інтеграції до світового господарства. У процесі вивчення дисципліни
студенти повинні сформувати навички щодо аналізу форм та етапів глобалізації та
економічної інтеграції, визначення критеріїв ефективності функціонування
інтеграційних угруповань, дослідження особливостей впливу глобалізації на розвиток
різних країн світу, аналіз ефективності та виявлення закономірностей розвитку,
аналізу економічних чинників глобалізації та глобальних проблем людства,
обґрунтування пріоритетності напрямів та можливих форм регіональної інтеграції
України.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Політекономія»,
«Мікроекономіка», «Макроекономіка», «Міжнародні економічні відносини».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування у студентів системи знань щодо
теоретичних засад глобалізації та економічної інтеграції, поведінки економічних
суб’єктів в умовах глобалізації, досвіду впровадження різних форм економічної
інтеграції на практиці, особливостей формування глобальних ринків; надання
універсального інструментарію для обґрунтування економічних явищ, які
відбуваються у світовій економіці.
Рекомендована література: Глобалізація світового господарства: геопросторовий
вимір: [монографія] / [О.О. Любівцева та ін.]. – К. : Київ. ун-т, 2010. – 160 с.;
Лук’яненко Д.Г. Економічна інтеграція і глобальні проблеми сучасності: [навч. посіб.]
/ Д.Г. Лук’яненко. – К.: КНЕУ, 2005. – 204 с.; Філіпенко А.С. Глобальні форми
економічного розвитку: історія і сучасність / А.С. Філіпенко. – К.: Знання, 2007. –
670 c.; Філіпенко А.С. Світова економіка / Філіпенко А.С., Будкін В.С., Рогач О.І. – К.:
Либідь, 2007. – 640 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-3
Назва дисципліни: Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: к.е.н., доц. Нехай В.А.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
теорію, методологію, практику формування облікової інформації та порядок
формування бухгалтерської звітності для сучасних і потенційних потреб управління
підприємством; вміти організовувати формування облікової інформації за стадіями
облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, здійснювати
підготовку бухгалтерської звітності, визначати і оцінювати інформаційні потреби
користувачів облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської
звітності, формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління
економічним об'єктом.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Економіка
підприємства», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ»,
«Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності»
Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування системи знань з підготовки
облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на
всіх рівнях управління підприємством.
Рекомендована література: Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та
практика : [навч. посібник] / Лень В.С., Гливенко В.В. - Тернопіль: Навчальна книга Богдан, 2012. - 680 с.; Калайтан Т.В. Контролінг : [навч. посібник] / Т.В. Калайтан. –
Львів. : Новий Світ-2000, 2012. – 252 с.; Лень В.С. Управлінський облік: [підручник] /
В.С. Лень. – Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2015. – 317 с.; Корягін М.В., Куцик
П.О. Концептуальний розвиток методології бухгалтерського обліку : [монографія]. –
Львів. : ЛКА, 2015. – 239 с.; Борисенко П.А. Управління витратами : [навч.-метод.
посіб.] / П.А. Борисенко. - Запоріжжя. : Кругозір, 2015. – 238 с.; Корягін М.В.
Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності : [монографія] / М.В.
Корягін, П.О. Куцик К. : Інтерсервіс, 2016. – 276 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська
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Код дисципліни: 071-Мп-4
Назва дисципліни: Організація обліку
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 6 (загальна кількість годин – 180 год.; аудиторні години – 50 год.;
лекції – 26 год.; практичні заняття – 24 год.; самостійна робота – 130 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: к.е.н., доц. Акименко О.Ю.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
політику обліку у контексті її організації та фактори, під впливом яких вона
формується; нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку; послідовність
організації бухгалтерських дій з відображенням операцій у бухгалтерському обліку;
організацію внутрішньогосподарського контролю; вміти: раціонально організувати
роботу облікового апарату; організувати документування господарських операцій та
документообігу; організувати облікову політику підприємства; організувати
обліковий процес та контроль основних топологічних ділянок обліку; обґрунтувати
необхідність створення автоматизованої інформаційної облікової системи.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Бухгалтерський
облік», «Фінансовий облік I», «Фінансовий облік II», «Управлінський облік»,
«Організація і методика аудиту», «Податковий облік».
Зміст дисципліни: Курс спрямований формування базових знань і практичних
навичок з організації бухгалтерського обліку в кожному структурному підрозділі та
галузі діяльності, починаючи з організації документування господарських операцій і
закінчуючи організацією складання бухгалтерського балансу та звітності.
Рекомендована література: Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку :
концептуальний підхід : [Монографія] / В.А. Шпак – К.: Бізнес Медіа Консалтинг,
2011. – 312 c.; Максімова В.Ф. Бухгалтерський облік : [Підручник для студентів
вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і аудит»] / В.Ф. Максимова. – Одеса
: ОНЕУ, 2012. – 670 с.; Лень В.С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика
: [навч. посібник : рекомендовано МОН України] / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – [вид. 4е]. –Тернопіль. : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 752 с.; Ткаченко Н. М.
Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: [Підручник]. – [6-те вид.
допов. і перероб.]. – К.: Алерта, 2013. – 976 с.; Садовська І.Б. Бухгалтерський облік :
[навч. посіб.] / І.Б. Садовська, Т.В. Божидарнік, К.Є. Нагірська К. : ЦУЛ, 2013. – 688
с.; Кулик В.А. Облікова політика підприємства: набутий досвід та перспективи
розвитку : [монографія] / В.А. Кулик. – Полтава : РВВ ПУЕТ, 2014. – 373 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, курсова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-5
Назва дисципліни: Фінансовий аналіз
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 60 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладач: д.е.н., проф. Маргасова В.Г.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен
ознайомитися із методикою та технікою проведення експертної оцінки фінансовогосподарської діяльності та внутрішніх резервів зміцнення фінансового стану
підприємств, виявлення можливостей підвищення ефективності виробництва,
фінансової та інвестиційної діяльності, оволодіти прийомами фінансового аналізу на
підприємстві та навичками практичного застосування методів розробки фінансових
планів, проектів і програм.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Аналіз господарської
діяльності», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Управлінський
облік», «Звітність підприємств».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування базових знань і практичних
навичок з методики оцінки результатів фінансово-господарської діяльності,
фінансового стану підприємства та обґрунтування управлінських рішень щодо
покращення фінансового стану підприємства.
Рекомендована література: Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика:
[навч. посібник] / О.Я. Базілінська. – [2-ге видання]. – К.: ЦУЛ, 2015. – 326 с.;
Крамаренко Г.О. Фінансовий аналіз / Г.О. Крамаренко. К.: ЦУЛ, 2014. – 392 с.;
Косова Т.Д. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / Т.Д. Косова. К.: ЦУЛ, 2013. – 440с.;
Литвин Б.М. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] / Б.М. Литвин, М.В. Стельмах. – К.:
Хай-Тек Прес, 2011. – 336 с.; Селіверстова Л.С. Фінансовий аналіз: [навч. посібник] /
Л.С. Селіверстова, О.В. Скрипник. – К.: ЦУЛ, 2014. – 274 с.; Тігова Т.М. Аналіз
фінансової звітності: [навч. посібник] / Т.М.Тігова. – К.: ЦУЛ, 2012. – 268 с.; ЦалЦалко Ю.С. Фінансовий аналіз / Ю.С. Цал-Цалко. . – К.: ЦУЛ, 2010. – 564 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований
залік).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-6
Назва дисципліни: Бюджетування податків і зборів
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 80 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладач: к.е.н., доц. Петраков Я.В.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
принципи, методи і форми побудови ефективної системи бюджетування податків і
зборів з метою ведення ефективної підприємницької діяльності в умовах
невизначеності бізнес-середовища; основні методи і прийоми планування
нарахування податків і зборів, прогнозування та контроль за виконанням бюджету
податків і зборів підприємства; уміти практично здійснювати обліковий процес із
застосуванням сучасних інформаційних технологій і комп'ютерних програм; складати
і забезпечувати виконання фінансових та податкових планів (бюджетів);
застосовувати прийоми та методи фінансового планування, бюджетування;
удосконалювати набуті знання та практичні навички в умовах сучасних змін в системі
оподаткування; застосовувати професійні уміння в конкретних ситуаціях
підприємницької діяльності суб’єктів господарювання.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Податкова система»,
«Облік і звітність в оподаткуванні», «Фінансовий облік», «основи фінансовогосподарського контролю», «Управлінський облік».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на формування у студентів сучасного
економічного мислення і системи базових знань з теорії та практики бюджетування
податків і зборів, методичних основ обчислення показників окремих бюджетів з
урахуванням чинників зовнішнього й внутрішнього середовища та механізму
контролю виконання бюджетів податків і зборів, набуття навичок опрацювання і
використання фіскальної інформації в управлінні підприємницькою діяльністю,
оцінки впливу механізмів оподаткування на її фінансово-економічні показники і
майновий стан платника податків.
Рекомендована література: Основи бюджетування: навч.-метод. посіб. для самост.
вивч.дисц. / [Л.П. Батенко, Т.О. Зінкевич, О.О. Кизенко та ін.]; за ред. Л.П. Батенко. –
К.: КНЕУ, 2010. – 202 с.; Дема Д.І. Податковий менеджмент: адміністрування
податків і зборів : [навч. посіб.] / Д.І. Дема, І.В. Шевчук ; за заг. ред. Д.І. Деми. –
Житомир : ЖНАЕУ, 2014. − 323 c.; Тищенко О.М. Бюджетування податків на
підприємствах: [монографія] / О.М. Тищенко, М.О. Кизим, Н.В. Михасьова. – Х.: ВД
«ІНЖЕК», 2010. – 240 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований
залік).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-7
Назва дисципліни: Податковий облік
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: к.е.н., доц. Скосир Ю.М.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
основну законодавчо-нормативну документацію з обліку податків і зборів, методи
визначення податкових зобов’язань; вміти: використовувати основні положення
Податкового кодексу України та інших нормативних документів з регламентації
оподаткування при вирішенні ситуаційних завдань, розраховувати суму податкових
зобов’язань за різними податками, зборами, обов’язковими платежами; на основі
даних податкового обліку складати податкову звітність підприємств.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Бухгалтерський
облік», «Податкова система», «Облік і звітність в оподаткуванні».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання формування у студентів
компетентностей щодо ведення податкового обліку та складання звітності за
загальнодержавними та місцевими податками та зборами.
Рекомендована література: Максімова В.Ф., Артюх О.В. Облік у системі
оподаткування : [Навч. Посібник]. – Одеса : ОНЕУ, 2013. – 267 c.; Облік і звітність в
оподаткуванні: [навч. посібн.] / О. О. Бідюк, Є. Ю. Шара. – К. : Центр навч. літ-ри,
2012. – 496 с.; Податковий облік та звітність: [підручник] / Ю. Б. Іванов, В. В.
Карпова, О.Є. Найденко. – Х. : ХНЕУ, 2011. – 710 с.; Ткаченко Н.М. Бухгалтерський
(фінансовий) облік, оподаткування і звітність : [підручник]. – К. : Алерта, 2013. – 976
c.; Хомутенко В.П. Адміністрування податків, зборів, платежів : [навч. посіб.]. –
Одеса : «Атлант», 2015. – 314 c.; Яструбський М.Я. Облік і звітність в оподаткуванні :
[навчальний посібник]. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 374 c.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська
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Код дисципліни: 071-Мп-7
Назва дисципліни: Податковий менеджмент
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: д.е.н., проф. Маргасова В.Г.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
зміст і складові управління податковими відносинами; методи планування і
прогнозування податкових надходжень, порядок обліку платників податків та
податкових надходжень; принципи податкового контролю; форми податкової
звітності платників податків; вміти: аналізувати податкову звітність платників
податків, стан податкових надходжень та обов’язкових платежів до бюджету, причини
податкової заборгованості платників; визначати типові порушення чинного
законодавства з питань оподаткування; перевіряти правильність заповнення
податкових декларацій та розрахунків, визначати достовірність представлених у них
даних.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Податкова система»,
«Облік і звітність в оподаткуванні», «Бюджетування податків і зборів».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
організації податкових взаємовідносин платників податків з державою в особі
контролюючих органів у відповідності до чинного податкового законодавства.
Рекомендована література: Адміністрування як фактор фіскальної та регуляторної
ефективності оподаткування: [монографія] / автор. кол., за заг. ред. д.е.н., проф.
В.Л. Андрущенка. – Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України,
2014. – 332 с.; Андрущенко В.Л. Податкові системи зарубіжних держав: [навч. пос.] /
[Андрущенко В.Л., Варналій З.С., Прокопенко І.А., Тучак Т.В.], за заг. ред.
Мельника П.В. – К.: Кондор-Видавництво, 2012. – 222 с.; Андрущенко В.Л.
Морально-етичні імперативи податків та оподаткування (західна традиція):
[монографія] / Андрущенко В.Л., Тучак Т.В. – К.: Алерта, 2013. – 214 с.; Яструбський
М.Я. Облік і звітність в оподаткуванні : [навчальний посібник] / М.Я. Яструбський. –
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 374 c.; Хомутенко В.П.
Адміністрування податків, зборів, платежів: [навч. посіб.] / В.П. Хомутенко. – Львів :
Вид-во Львівської політехніки, 2013. – 314 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська
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Код дисципліни: 071-Мп-8
Назва дисципліни: Інтелектуальна власність
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 4 (загальна кількість годин – 120 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 80 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладач: к.е.н., доц. Сизоненко О.В.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен опанувати
комплекс знань з інтелектуальної власності: ознайомитися з поняттям права
інтелектуальної власності; вивчити систему права інтелектуальної власності; засвоїти
методику охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності на різних стадіях
існування; визначати вартість права на об’єкти інтелектуальної власності;
встановлювати факт порушення прав власників чинних охоронних документів та
заявників на об’єкти промислової власності .
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Правове регулювання
економіки».
Зміст дисципліни: Курс спрямований формування у студентів наукового світогляду і
глибоких знань щодо системи правової охорони інтелектуальної власності в Україні і
світі, визначення та розкриття основних проблем розуміння його понять, категорій та
інститутів, напрямів розвитку і вдосконалення законодавства у сфері інтелектуальної
власності за умов ринкової економіки і правової держави, формування практичних
умінь та навичок щодо застосування профільного законодавства в сфері охорони прав
інтелектуальної власності і комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності.
Рекомендована література: Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності:
[навчальний посібник] / П.М. Цибульов. – К.: "Інст. інтел. власн. і права", 2005. – 112
с.; Ходаківський Є.І. Інтелектуальна власність економіко-правові аспекти: [навч.
посіб.] / Є.І. Ходаківський, В.П. Якобчук, І.Л. Литвинчук. – К. "Центр учбової
літератури", 2014. – 276 с.; Базилевич, В.Д. Інтелектуальна власність : [підручник] /
В.Д. Базилевич. – К.: Знання, 2006. – 431 с.; Дергачова В.В. Інтелектуальна власність:
[навч. посіб.] / В.В. Дергачова, С.О. Пермінова. – К.: НТУУ «КШ», 2015. – 416 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований
залік).
Мова навчання: українська, англійська

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•
•

Код дисципліни: 071-Мп-9
Назва дисципліни: Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; лабораторні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: к.е.н., доц. Ющенко Н.Л.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати
сучасні математичні методи прийняття економічних рішень на основі системного
аналізу, математичного моделювання і оптимізації діяльності суб’єктів
господарювання в умовах ринкової економіки, розуміти тенденції та перспективи
розвитку економіко-математичних методів, обирати адекватні методи і розуміти
результати їх застосування при вирішенні конкретних економічних проблем.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Економікоматематичне моделювання», «Фінанси», «Менеджмент», «Організація і методика
аудиту», «Бухгалтерський облік», «Аналіз господарської діяльності», «Економіка
підприємства», «Статистика»
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань з основ
теорії прийняття рішень, методологічних основ підготовки проектів управлінських
рішень, а також навичок із застосування методик аналізу варіантів і підготовки
проектів управлінських рішень, моделей і методів аналізу різних форм інвестування,
аналізу ризику та невизначеності, ситуаційного аналізу, моделей фінансового
управління, методів прийняття рішень у прогнозуванні розвитку підприємства.
Рекомендована література: Гевко І.Б. Методи прийняття управлінських рішень:
[підручник] / І.Б. Гевко. – К.: Кондор, 2009. – 187 с.; Останкова Л.А. Аналіз,
моделювання та управління економічними ризиками: [навч. посібник] / Останкова
Л.А., Шевченко Н.Ю. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 256 с.; Прийняття
управлінських рішень / За ред. Ю.Є.Петруні. – К.: Центр учбової літератури, 2011. –
216 с.; Череп А.В. Моделі та методи прийняття рішень в аналізі і аудиті: [навч.-метод.
посіб. для сам. вивч.]. – К.: Кондор, 2011. – 328 с.; Ющенко Н.Л. Економікоматематичні моделі в управлінні та економіці : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.]
/ Н.Л. Ющенко. – Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 285 с.
Форми і методи навчання: лекції, лабораторні заняття, розрахункова робота,
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання лабораторних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська
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Код дисципліни: 071-Мп-9
Назва дисципліни: Електронна комерція
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін загальної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; лабораторні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: к.е.н., доц. Волот О.І.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен
ознайомитися із основою електронної комерції як бази для ведення електронного
бізнесу, проблемами безпеки і захисту інформації під час здійснення ділових операцій
через Internet, практичними аспектами роботи вітчизняних систем електронної
комерції і перспективами їх розвитку, показати повномасштабне законодавче
забезпечення практичного функціонування електронної комерції як на внутрішньому
державному, так і на міжнародному глобальному просторі, засвоїти найважливіші
положення застосування системи платежів для електронної комерції, отримати
практичні навички роботи у віртуальному просторі у якості бухгалтера покупця
/продавця/ з проведенням кредитових (дебетових) систем розрахунків.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота.
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Економіка
підприємств», «Державне регулювання економіки», «Бухгалтерський облік», «Аналіз
господарської діяльності», «Інформатика», «Економіко-математичні методи і моделі»,
«Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті», «Фінанси, гроші і кредит»,
«Міжнародні економічні відносини», «Глобальна економіка».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок
щодо основних напрямів розвитку електронної комерції, способів її ведення,
механізмів підтримки та застосування підприємницької діяльності в Інтернетсередовищі.
Рекомендована література: Тардаскіна Т.М. Електронна комерція: [навчальний
посібник] / Тардаскіна Т.М., Стрельчук Є.М., Терешко Ю.В. – Одеса: ОНАЗ ім.
О.С. Попова, 2011. – 244 с.; Шалева О.І. Електронна комерція: [навч. посіб.] /
О.І. Шалева. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 216 с.; Грехов А.М. Електронний
бізнес (Е-комерція): [навчальний посібник] / Грехов А.М. – К.: Кондор, 2008. – 302 с.
Форми і методи навчання: лекції, лабораторні заняття, розрахункова робота,
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання лабораторних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська
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Код дисципліни: 071-Мп-10
Назва дисципліни: Організація та методика аудиту
Тип дисципліни: обов'язкова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 3 (загальна кількість годин – 90 год.; аудиторні години – 30 год.;
лекції – 16 год.; практичні заняття – 14 год.; самостійна робота – 60 год.)
Форма контролю: диференційований залік
Викладач: к.е.н., доц. Полякова О.В.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен
ознайомитися із організацією і методами аудиту, характером і змістом роботи
аудитора в процесі підготовки проведення й оформлення аудиторської перевірки
фінансово-господарської діяльності підприємства; практичними питаннями складання
звітів та висновків за результатами аудиторської перевірки;
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Бухгалтерський
облік», «Фінансовий облік», «Аналіз господарської діяльності», «Облік за видами
економічної діяльності», «Звітність підприємств», «Міжнародні стандарти
бухгалтерського обліку», «Аудит», «Фінансовий аналіз».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
організації і методики аудиту, аудиторської діяльності, організації аудиту фінансової
звітності, методики аудиту установчих документів та облікової політики
підприємства, методики аудиту запасів і витрат діяльності, методики аудиту капіталу
і зобов’язань, інформаційного забезпечення аудиту.
Рекомендована література: Аудит: підручник / (О.А. Петрик, В.О. Зотов,
Б.В. Кудрицький та ін..); за аг. Ред.. проф.. О.А. Петрик. – К.: КНЕУ, 2015. – 498 с;
Рядська В.В. Аудит: [практикум] / В.В.Рядська, Я.В. Петраков. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 464 с.; Кулаковська, Л.П. Організація і методика аудиту : [навчальний
посібник] / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. – [3-тє видання]. – К..: Каравела, 2006. – 559 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (диференційований
залік).
Мова навчання: українська
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Код дисципліни: 071-Мп-11
Назва дисципліни: Облік і аналіз фінансової санації та банкрутства підприємства
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: д.е.н., проф. Маргасова В.Г.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен
ознайомитися з теорією обліку і аналізу фінансової санації та банкрутства
підприємства, його нормативно-правовим забезпеченням; оволодіти методичними
інструментами санаційного аудиту; аналізувати фінансову звітність суб’єктів
господарювання, обґрунтовувати вибір джерел фінансування підприємства,
проводити операційний аналіз прибутку, обґрунтовувати найбільш ефективний
варіант дивідендної політики, планувати структуру капіталу підприємства, визначати
напрямки фінансових інвестицій, оцінювати фінансові ризики та розробляти
пропозиції щодо удосконалення стратегії і тактики фінансового управління
підприємством.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Аналіз господарської
діяльності»,
«Аудит»,
«Бухгалтерський облік»,
«Звітність підприємств»,
«Управлінський облік», «Фінансовий аналіз».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
оволодіння та використання на практиці методик діагностики фінансового стану й
загрози банкрутства підприємств; розгляд джерел фінансування санації та
обґрунтування їх вибору; вивчення методики санації балансу; ознайомлення з
механізмом реструктуризації підприємства; вивчення правових аспектів фінансового
оздоровлення та ліквідації підприємств; розробки антикризової програми і контролю
за ходом її реалізації.
Рекомендована література: Козаченко С.В. Діагностика та оцінка кризового стану
суб'єктів підприємницької діяльності: [навчальний посібник] / С.В. Козаченко,
С.М. Шкарлет. – Чернігів: РВК “Деснянська правда”, 2012. – 264 с.; Лігоненко Л.О.
Банкрутство та санація суб’єктів господарювання в Україні: [монографія] /
[Л.О. Лігоненко., О.О. Хіленко, І.І. Дянков]; за ред. Л.О. Лігоненко. – К.:КНТЕУ,
2014. – 348 с.; Терещенко О.О. Управління фінансовою санацією підприємств:
[Підручник] / О.О. Терещенко. – [вид. 2-ге, без змін]. – К.: КНЕУ, 2014. – 552 с.;
Управління фінансовою санацією: [навчальний посібник] / В.І. Грачов, І.П. Косарева,
В.В. Прохорова, Т.Б. Кузенко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2013. – 208 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-11
Назва дисципліни: Аналіз національної економіки
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: д.е.н., проф. Маргасова В.Г.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен набути
теоретичні знання з аналізу та методології національної економіки, вивчити методики
аналізу різних ринків та галузей національного господарства, навчитись аналізувати
умови, результати функціонування та рівноваги окремих національних ринків,
визначати основні індикатори станів товарного, грошово-кредитного, фондового,
валютного ринків та ринку праці, їх структуру та взаємозв’язки.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Фінанси, гроші та
кредит», «Державне регулювання економіки», «Макроекономіка», «Регіональна
економіка», «Фінансовий аналіз».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і
практичних навичок з методики аналізу функціонування національної економіки в
цілому, з аналізу товарного ринку за допомогою групи показників, методики аналізу
промисловості та сільського господарства, стану фондового ринку та тенденцій його
розвитку, з методики оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів господарювання та
держави, визначення рівня життя населення з використанням відповідних індикаторів.
Рекомендована література: Гриньова В.М. Державне регулювання економіки:
[навчальний посібник] / В.М. Гриньова, М.М. Новікова. – Х.: Видавничий дім
«ІНЖЕК», 2012 . –756 с.; Заблоцький Б. Ф. Національна економіка: Підручник. / Б.Ф.
Заблоцький. – Львів: Новий світ. – 2011. – 582 с.; Національна економіка: [навч.
посіб.] / Бережна Н.І. [та ін.];[за заг. ред. Філатова В.М.]; Харк. нац. екон. ун-т. – Х. :
Вид. ХНЕУ, 2013. – 200 с.; Національна економіка: прикладний аспект: [навч. посіб.] /
Кузьмін О.Є., Пшик-Ковальська О.О., Жовтанецька О.О., Жежуха В.Й. – Л.: Растр-7,
2010. – 212 с.; Пухтаєвич Г.О. Аналіз національної економіки: Навчальний посібник. –
К.:КНЕУ, 2015. – 254 с.; Савченко В.Ф. Потенціал національної економіки:
[монографія] / Савченко В.Ф. – Чернігів, ЧДІЕУ, 2009. – 274 с.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-12
Назва дисципліни: Інформаційні системи і технології в оподаткуванні
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; лабораторні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: к.е.н., доц. Перетятько Ю.М.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати та
вміти працювати з інформаційно-аналітичними програмними продуктами в сфері
оподаткування; знати порядок перевірки взаємної ув’язки різних форм та видів
податкової звітності, методику камеральної та структурної перевірки інформації, що
міститься у формах податкової звітності, вміти складати податкові звіти і декларації,
заповнювати необхідні реєстраційні та інші документи для подання фіскальним
органам; надсилати податкові звіти і декларації засобами телекомунікативного зв’язку
з використанням електронного цифрового підпису.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Податкова система»,
«Облік і звітність в оподаткуванні», «Бюджетування податків і зборів», «Інформаційні
системи і технології в обліку і аудиті».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань про
інформаційні технології в оподаткуванні, форми, зміст, структуру, порядок складання
податкової звітності підприємства, про зміст основних нормативних документів, що
регулюють порядок складання та представлення електронної податкової звітності
фіскальним органам, а також набуття практичних навичок у її складанні.
Рекомендована
література:
Інформаційні
системи
і
технології
в
оподаткуванні: [навчальний посібник] / Т.В. Калінеску , Г.С. Ліхоносова,
О.М. Антіпов. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. – 407 с.; Пономаренко С.В.
Інформаційні системи і технології в економіці: [посібник] / В.С. Пономаренко, Р.К.,
бутова, І.В. Журавльова. – К.: Академія, 2002. – 544 с.; Дубчак Л.В. Інформаційні
системи і технології у фінансах / Дубчак Л.В., Іванова Л.І., Свириденко В.Ю. – Ірпінь:
НУДПСУ, 2008. – 194 с.; Шквір В.Д. Інформаційні системи і технології в обліку:
[практикум] / В.Д. Шквір, А.Г. Загородній, О.С. Височан. – К.: Знання, 2006. – 429с.
Форми і методи навчання: лекції, лабораторні заняття, розрахункова робота,
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання лабораторних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-12
Назва дисципліни: Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; лабораторні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: к.е.н., доц. Перетятько Ю.М.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати
принципи та етапи побудови управлінських інформаційних систем, вимоги до них;
методику аналізу об’єкту для побудови управлінської інформаційної системи;
методику застосування прикладних програм для вирішення управлінських задач;
вміти: формулювати задачі з побудови інформаційних систем; готувати вхідну,
нормативно-довідкову, проміжну і результативну інформацію; застосовувати
спеціалізовані прикладні пакети та інші пакети прикладних програм для вирішення
аналітичних задач; застосовувати навички та сучасні технологічні засоби при
створенні управлінських інформаційних систем
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Інформатика»,
«Інформаційні системи в обліку та аудиті», «Комп'ютерний аудит»
Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань і навичок з
основ створення й використання в управлінні інформаційних систем і технологій
фінансового, управлінського обліку та контрольно-аналітичних процесів.
Рекомендована література: Голячук Н.В. Інформаційні системи і технології в обліку
і аудиті : [навчальний посібник]. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2012. - 239 c.; Інформаційні
системи в економіці: [монографія] / [С.В.Устенко, А.М.Береза, Г.П.Галузинський,
В.М.Гужва та ін.]; за заг.ред.д-ра екон.наук, проф. C.В. Устенка. – К.: КНЕУ, 2012. –
425 с.; Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті : [підручник] / В.Д. Шквір,
А.Г. Загородній, О.С. Височан. – [2-ге вид.]. – Львів: Видавництво Львівської
політехніки, 2013. – 399 c.; Лисецький Ю.М. Інформаційні системи і технології в
менеджменті: [монографія] / Ю.М. Лисецький. – К. : Логос, 2014. – 417 c.; Шквір В.Д.
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті: практикум / В.Д. Шквір, А.Г.
Загородній, О.С. Височан. – [вид. 2-ге, перероб. і доп.]. – Львів: Видавництво
Львівської політехніки, 2014. – 440 с.
Форми і методи навчання: лекції, лабораторні заняття, розрахункова робота,
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання лабораторних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська

•
•

Код дисципліни: 071-Мп-13
Назва дисципліни: Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки
підприємства
• Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
• Рік навчання: 1
• Семестр викладання: весняний
• Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
• Форма контролю: іспит
• Викладач: к.е.н., ст. викл. Сакун О.С.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен вміти:
визначати та обчислювати якісні та кількісні фактори загроз підприємству;
створювати системи показників обліково-аналітичного забезпечення безпеки
підприємства залежно від його тактики та стратегії; застосовувати основні методи,
способи, прийоми економічного аналізу, призначені для попередження економічних
загроз підприємства; формувати системи показників для оцінки стійкого розвитку
підприємства з урахуванням специфіки його діяльності; набувати та підвищувати
рівень комунікації щодо надання керівництву підприємства інформації для прийняття
антикризових управлінських рішень; вміти організувати аналітичну роботу щодо
виявлення загроз, розробки та реалізації антикризових заходів.
• Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
• Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Вища математика»,
«Політекономія», «Мікроекономіка», «Економіка підприємств», «Організація та
методика економічного аналізу», «Основи фінансово-господарського контролю»,
«Аналітичне забезпечення управлінських рішень», «Звітність підприємств».
• Зміст дисципліни: Курс спрямований на надання студентам системи знань з
використання методів та інструментів внутрішньогосподарського контролю, обліку і
аналізу витрат, результатів фінансово-господарської діяльності підприємства, задачам
бізнесового і фінансового планування і контролю результатів на базі інформації
внутрішнього виробничого обліку в системі забезпечення економічної безпеки
підприємства. Формування практичних навичок щодо визначення основних проблем
організації обліково-аналітичного забезпечення для забезпечення економічної безпеки
підприємств.
• Рекомендована література: Гнилицька Л.В. Обліково-аналітичне забезпечення
економічної безпеки підприємства : [монографія] / Л. В. Гнилицька. – К. : КНЕУ,
2012. – 305 с.; Реслер М.В. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового
менеджменту: [монографія]/ М.В. Реслер. – Ужгород: Ліра, 2013; Боримська К.П.
Бухгалтерський облік в системі забезпечення економічної безпеки підприємства:
проблеми методології й організації /К. П. Боримська. – Житомир: ЖДТУ, 2014. – 624
с.; Економічна безпека: [підручник] /авт. кол.; за ред. д-ра екон. н., проф. О.Б. Жихор,
д-ра. екон. н., проф. О.І. Барановського. – К.: УБС НБУ, 2015. – 467 с.
• Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
• Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
• Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-13
Назва дисципліни: Державний фінансовий контроль
Тип дисципліни: вибіркова циклу дисциплін професійної підготовки
Рік навчання: 1
Семестр викладання: весняний
Кількість кредитів: 5 (загальна кількість годин – 150 год.; аудиторні години – 40 год.;
лекції – 20 год.; практичні заняття – 20 год.; самостійна робота – 110 год.)
Форма контролю: іспит
Викладач: д.е.н., проф. Маргасова В.Г.
Результати навчання: У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:
нормативно-правову базу, що регламентує діяльність суб’єктів державного
фінансового контролю; функції державних контролюючих органів у сфері фінансів;
основні принципи організації та етапи здійснення державного фінансового контролю;
порядок проведення контрольних процедур на підприємствах та установах; вміти
використовувати нові форми і методи контролю для виявлення, запобігання та
усунення порушень і недоліків у розрахунках з бюджетом за податками, а також
належного використання бюджетних та позабюджетних коштів місцевих і державного
бюджетів.
Спосіб навчання: аудиторна та самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Бухгалтерський
облік», «Податкова система», «Податковий облік», «Контроль і ревізія», «Національна
економіка», «Облік у бюджетних установах».
Зміст дисципліни: Курс спрямований на набуття студентами теоретичних знань з
державного фінансового контролю, кваліфікованому застосуванню форм і методів
фінансового контролю для виявлення, запобігання та усунення помилок і порушень у
розрахунках з бюджетом за податками, у використанні коштів державного та місцевих
бюджетів.
Рекомендована література: Богданюк І.В. Правове регулювання здійснення
державного контролю фінансовою інспекцією України : [монографія] / І. В. Богданюк.
– Харків : Панов А.М., 2015. – 231 c.; Державний фінансовий контроль : [підручник] /
Чумакова І.Ю., Шульга Н. В.; за заг. ред. О.А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2013. – 412 с.;
Дікань Л. В. Реформування фінансового контролю в Україні: проблемні питання та
напрями їх вирішення : [монографія] / Л.В. Дікань, О.В. Кожушко, Т.О. Крівцова,
В.Д. Понікаров, Т.С. Воінова; ред.: Л.В. Дікань. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.
– 218 c.; Лучко М.Р. Контроль у державному секторі економіки : [навч. посіб.] / М.Р.
Лучко, Н. М. Зорій, Н. М. Хорунжак; Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ,
2015. – 285 c.; Любенко А. М. Концептуальні засади державного фінансового
контролю відповідно до міжнародних стандартів : [монографія] / А.М. Любенко; НБ
України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2014. – 406 c.
Форми і методи навчання: лекції, практичні заняття, розрахункова робота, самостійна
робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
поточний контроль – 60 балів (модульні контрольні роботи, виконання практичних
завдань, розрахункової роботи); підсумковий контроль – 40 балів (іспит).
Мова навчання: українська, англійська
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Код дисципліни: 071-Мп-14
Назва практики: Переддипломна практика
Рік навчання: 2
Семестр викладання: осінній
Кількість кредитів: 15 (загальна кількість годин – 450 год.; самостійна робота –
450 год.)
Форма контролю: захист звіту
Викладач: Маргасова В.Г., д.е.н., професор
Результати практики: У результаті проходження практики студент повинен знати
організацію управління суб’єктом господарювання, склад і структуру облікової
роботи; функції та обов’язки облікових працівників виробничих підрозділів, апарату
бухгалтерії, організацію документообігу; зміст законодавчих і нормативних актів, що
регламентують діяльність суб’єкта господарювання та процес обліку об’єкта
дослідження згідно з темою магістерської роботи; особливості побудови та організації
бухгалтерського обліку, викладені в основних положеннях облікової політики;
організацію і порядок складання первинних і зведених бухгалтерських документів за
місцем здійснення господарських операцій; рівень автоматизації бухгалтерського
обліку та напрямки його вдосконалення; порядок заповнення форм фінансової,
податкової та статистичної звітності; вміти: групувати, накопичувати й узагальнювати
економічну інформацію, оцінювати якість і достовірність первинних і зведених
бухгалтерських документів та бухгалтерської звітності; аналізувати результати
фінансово-господарської діяльності та давати оцінку фінансового стану за даними
фінансової звітності.
Спосіб навчання: самостійна робота
Необхідні обов'язкові попередні модулі (навчальні дисципліни): «Організація обліку»,
«Бухгалтерський облік в управлінні підприємством», «Фінансовий аналіз»,
«Бюджетування податків і зборів», «Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та
аудиті», «Організація та методика аудиту», «Інформаційні системи і технології в
оподаткуванні».
Зміст практики: Практика спрямована на поглиблення та закріплення теоретичних
знань, отриманих студентами в процесі навчання в університеті; набуття необхідних
практичних та організаційних навичок самостійної роботи у сфері організації та
технології ведення бухгалтерського обліку і оподаткування, використання засобів
обчислювальної техніки, методів та засобів контролю і аналізу діяльності суб’єктів
господарювання; підбір практичного матеріалу для написання звіту з практики та
накопичення інформації для подальшої випускної кваліфікаційної роботи
Рекомендована література: Сук Л.К. Фінансовий облік : [навч. посіб.] / Л.К. Сук, П.Л.
Сук. – [2-ге вид., переробл. і доповн.]. – К. : Знання, 2016. – 663 с.; Ткаченко Н.М.
Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : [підручник] /
Н.М. Ткаченко. – [6-ге вид., доповн. і перероб.]. – К. : Алерта, 2013. – 982 с.;
Крупка Я.Д. Фінансовий облік : [підручник] / [Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Л.
Микитюк та ін.]. – [2-ге вид., доп. і перероб.]. – К. : Кондор-Видавництво, 2013. – 551 с.;
Фінансовий облік : [підруч. для студентів вищ. навч. закл.] / [Л.В. Нападовська, А.В.
Алексєєва, О.А. Бакурова та ін.] ; [за заг. ред. Л.В. Нападовської]. – К. : Київ. нац. торг.екон. ун-т, 2013. – 700 с.; Фінансовий облік : [підручник : у 2 ч.] / [Бондар М.І,
Єфименко В.І., Ловінська Л.Г. ] ; [за заг. ред. М.І. Бондаря та Л.Г. Ловінської]. Ч.1. – К. :
КНЕУ, 2012. – 553 с.
Форми і методи навчання: самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою:
підсумковий контроль – 100 балів (захист звіту).
Мова навчання: українська

