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ПЕРЕДМОВА 

 

І. РОЗРОБЛЕНО 

робочою проектною групою Центральноукраїнського національного 

технічного університету у складі: 

 

Шалімова Наталія Станіславівна – гарант програми, доктор економічних 

наук, професор, завідувач кафедри аудиту та оподаткування 

Кіровоградського національного технічного університету (голова проектної 

групи, гарант освітньо-професійної програми); 

Давидов Григорій Миколайович – доктор економічних наук, професор, декан 

факультету обліку і фінансів Центральноукраїнського національного 

технічного університету; 

Назарова Галина Борисівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри аудиту та оподаткування Центральноукраїнського національного 

технічного університету; 

Пальчук Оксана Володимирівна - кандидат економічних наук, доцент, 

завідувач кафедри бухгалтерського обліку Центральноукраїнського 

національного технічного університету; 

Магопець Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент 

кафедри аудиту та оподаткування Центральноукраїнського національного 

технічного університету; 
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ВСТУП 

 

Освітньо-професійна програма є нормативним документом 

Кіровоградського національного технічного університету, який визначає: 

 вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за 

цією програмою; 

 перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх 

викладення (структурно-логічну схему); 

 кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми; 

 очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен 

оволодіти здобувач вищої освіти. 

Ця програма використовується в процесі: 

 розроблення та корегування навчального плану та робочого 

навчального плану; 

 формування програм навчальних дисциплін, практик, змісту 

індивідуальних завдань; 

 розроблення засобів діагностики рівня якості вищої освіти; 

 професійної орієнтації здобувачів фаху. 

Ця програма враховує вимоги Закону України «Про вищу освіту», 

Національної рамки кваліфікацій і встановлює: 

 обсяги та терміни навчання магістрів; 

 загальні компетентності; 

 фахові компетентності за спеціальністю; 

 перелік та обсяг навчальних дисциплін для опанування 

компетентностей освітньо-професійної програми; 

 вимоги до структури навчальних дисциплін. 

 
Нормативні посилання. Програма підготовлена на основі таких нормативних 

документів: 

 Закон України «Про вищу освіту» в редакції Закону від 01.07.2014 р. №1556-VII 

(зі змінами та доповненнями); 

 Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» від 9 

квітня 2015 р. №266 (зі змінами та доповненнями); 

 Методичні рекомендації щодо запровадження Європейської кредитно-

трансферної системи та її ключових елементів, розроблені на виконання наказу Міністерства 

освіти і науки України №943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих навчальних 

закладах України Європейської кредитно-трансферної системи» (зі змінами та 

доповненнями); 

 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30 грудня 2015 року №1187 (зі змінами 

та доповненнями); 

 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2011 р. № 1341 «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій» (зі змінами та доповненнями),  

 ДК-003-2010 Державного класифікатора професій, ДК-016-2000 Державного 

класифікатора видів продукції та послуг(зі змінами та доповненнями),  

 Рамки кваліфікацій Європейського простору вищої освіти(зі змінами та 

доповненнями). 
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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

1.1. Галузь використання 

 

Ця програма поширюється на кафедри Кіровоградського національного 

технічного університету, де готуються здобувачі вищої освіти ступеня 

«Магістр»  

галузі знань 07 Управління та адміністрування 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

кваліфікації магістр з обліку і оподаткування 

освітнього рівня другого (магістерського) 

з нормативним терміном 

навчання 

(очна (денна) та заочна 

форма ) 

2,0 роки 

 

1.2 Визначення 

 

У програмі терміни вживаються у такому значенні: 

 Змістовий модуль – система навчальних елементів, що поєднані за 

ознакою відповідності певному навчальному об'єкту. 

 Зміст навчання – науково обґрунтований методичний та 

дидактичний навчальний матеріал, засвоєння якого забезпечує здобуття 

освіти і кваліфікації згідно з освітньо-кваліфікаційним рівнем. 

Зміст навчання поділяється на: 

 нормативну частину змісту навчання – обов'язковий для 

засвоєння зміст навчання, сформований відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики як змістовні модулі із зазначенням їх обсягу і 

рівня засвоєння, а також форм державної атестації; 

 вибіркову частину змісту навчання – рекомендований для 

засвоєння зміст навчання, сформований як змістовні модулі із зазначенням їх 

обсягу та форм атестації, призначений для задоволення потреб і можливостей 

особистості, регіональних потреб у фахівцях певної спеціалізації, з 

урахуванням досягнень наукових шкіл і навчальних закладів. 

 Знання – результат процесу діяльності (пізнання), її перевірене 

суспільною практикою і логічно упорядковане відображення в свідомості 

людини. Знання - категорія, яка відбиває зв'язок між пізнавальною і 

практичною діяльністю людини. Знання виявляються в системі понять, 

суджень, уявлень та образів, орієнтовних основ дій тощо, яка має певний 

обсяг і якість. Знання можливо ідентифікувати тільки за умови їх проявлення 

у вигляді вмінь виконувати відповідні розумові або фізичні дії.  

 Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних 

навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських 

якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно 
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здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом 

навчання на певному рівні вищої освіти; 

 Контроль якості вищої освіти – система заходів, які здійснює 

третя сторона з метою перевірки характеристик якостей особистості 

випускника вищого навчального закладу, та їх порівняння з встановленими 

вимогами і визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти. 

 Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної 

системи (далі - кредит ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення 

визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС 

становить 30 годин. 

 Навчальна дисципліна (у вищому навчальному закладі) – 

педагогічно адаптована система понять про явища, закономірності, закони, 

теорії, методи тощо будь-якої галузі діяльності (або сукупності різних 

галузей діяльності) з визначенням потрібного рівня сформованості у тих, хто 

навчається, певної сукупності умінь і навичок. 

 Навчальний елемент (дидактична одиниця) – мінімальна доза 

навчальної інформації, що зберігає властивості навчального об'єкта. 

 Навчальний об`єкт – навчальна інформація певного обсягу, що має 

самостійну логічну структуру та зміст, і дає змогу оперувати цією 

інформацією у процесі діяльності мислення. 

 Навчальний план – нормативний документ вищого навчального 

закладу, який складається на підставі освітньо-професійної програми та 

структурно-логічної схеми підготовки і визначає графік навчального 

процесу, перелік та обсяг навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення, 

конкретні форми проведення навчальних занять та їх обсяг, форми та засоби 

проведення підсумкового контролю. 

 Нормативний термін навчання – термін навчання за денною 

(очною) формою, необхідний для засвоєння особою нормативної та 

вибіркової частин змісту навчання і встановлений державним стандартом 

вищої освіти.         

 Рівень якості вищої освіти – відносна характеристика якості вищої 

освіти, що ґрунтується на порівнянні значень показників якості, отриманих 

на підставі діагностичних іспитів випускників вищого навчального закладу, з 

критеріально-орієнтованим еталоном, що репрезентується державним 

стандартом вищої освіти. 

 Структурно-логічна схема підготовки – наукове і методичне 

обґрунтування процесу реалізації освітньо-професійної програми підготовки. 

 Цикл підготовки – сукупність складових змісту освітньої або 

професійної підготовки (змістових модулів, блоків змістових модулів), що 

поєднані за ознаками приналежності їх змісту до спільного освітнього або 

професійного напряму. 
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1.3. Позначення і скорочення 

 

У програмі застосовуються такі скорочення назв циклів підготовки, 

компетентностей та результатів навчання: 

ЦЗП – цикл дисциплін загальної підготовки;  

ЦПП – цикл дисциплін професійної підготовки;  

ЦНПП – цикл науково-практичної підготовки; 

ЗК – загальні (універсальні) компетентності; 

ФК – спеціальні (фахові) компетентності; 

РН – програмні результати навчання; 

РНР – програмні результати наукової роботи. 

 

2. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

Освітній ступінь Магістр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Кваліфікація Магістр з обліку і оподаткування 

Тип диплома та обсяг 

програми 

Диплом магістра, 2 роки, 120 кредитів ЄКТС 

Вищий навчальний заклад Кіровоградський національний технічний 

університет 

Акредитуюча інституція Національне агентство із забезпечення якості вищої 

освіти 

Період акредитації Програма впроваджується у 2017 році.  

Рівень програми Другий (магістерський ) рівень  

EQF LLL – level 7; QF EHEA – Second cycle; НРК 

України -7 рівень  

Вимоги до рівня освіти 

осіб, які можуть розпочати 

навчання 

Особа має право здобувати ступінь магістра на 

основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутих за 

аналогічними чи іншими спеціальностями і 

напрямами підготовки  
 

А Мета програми 
 Забезпечити фундаментальну теоретичну та практичну підготовку 

висококваліфікованих кадрів у галузі управління та адміністрування за 

спеціальністю облік і оподаткування, розвинути у студентів дослідницькі 

навики в предметній області на основі глибокого розуміння актуальних 

проблем методології, методики та організації обліку, оподаткування, 

аналізу, контролю та обґрунтування шляхів їх вирішення. 
 

В Характеристика програми 

1 Предметна Об’єктом вивчення є сучасний стан та проблеми 
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область 

(галузь знань) 

методології, методики та практики обліку, оподаткування, 

контролю та аналізу господарської діяльності. 

Цілі навчання - реалізація загальних та фахових 

компетентностей, які необхідні для професійної діяльності 

ініціативних менеджерів з обліку та оподаткування. 

Теоретичний зміст предметної області - сучасні концепції 

обліку, оподаткування, контролю та аналізу, які спрямовані 

на оптимізацію обліково-аналітичної інформації для 

забезпечення управління розвитком суб’єктів 

господарювання та прогнозування результатів їх діяльності. 

Здобувач вищої освіти має володіти комплексом 

загальнонаукових методів генерування наукових знань та 

практичних навичок для реалізації фахових компетенцій та 

забезпечення розвитку обліку, контролю, аналізу та 

оподаткування, використовуючи сучасні методики 

прийняття управлінських рішень та потенціал комп’ютерних 

технологій. 

2 Фокус 

програми  

Програма базується на результатах сучасних досліджень 

актуальних проблем обліку і оподаткування, спрямована на 

активізацію функціонального навантаження обліку в напрямі 

забезпечення розвитку соціально-відповідального бізнесу, 

впровадження МСФЗ, уніфікацію та стандартизацію 

методології економічного аналізу, контролю та аудиту, 

гармонізацію процесів оподаткування в умовах поглиблення 

інтеграційних процесів та передбачає такі актуальні 

практично-орієнтовані профілі: облік, контроль і 

оподаткування в управлінні; облік і контроль в державному 

секторі економіки; адміністрування податків та податковий 

менеджмент; аудит, державний фінансовий контроль та 

експертиза. Програма розвиває перспективи ефективного 

лідерства, сприяє впровадженню стратегій менеджменту для 

вдосконалення випускників у їх професійній сфері та 

науковій кар’єрі. 

3 Орієнтація 

програми 

Освітня, професійно-прикладна 

4 Особливос- 

ті програми 

Освітня складова програми. Освітня складова програми 

включає 21 кредит ЄКТС для навчальних дисциплін 

загальної підготовки, що передбачають набуття студентом 

загальнонаукових компетенцій та 16 кредитів ЄКТС для 

вивчення дисципліни професійної підготовки, що 

орієнтовані на професійну діяльність у глобальному 

економічному середовищі з використанням сучасних 

інформаційних технологій. Програмою передбачено також 

44 кредити ЄКТС для вивчення вибіркових навчальних 

дисциплін, з яких 12 кредитів ЄКТС – за дисциплінами 
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загальної підготовки та 32 кредити ЄКТС – за дисциплінами 

професійної підготовки. 

Особливістю програми є можливість дистанційного 

навчання на основі модульного об’єктивно-орієнтованого 

динамічного навчального середовища Moodle та 

використання освітних ресурсів відкритого доступу (OER – 

Open Education Resources). 

Професійно-наукова складова програми. Обсяг наукової 

складової прогами - 18 кредитів ЄКТС. Вона передбачає 

здійснення наукових досліджень під керівництвом наукового 

керівника з відповідним оформленням одержаних 

результатів у вигляді кваліфікаційної роботи. Особливістю 

професійно-наукової складової програми є те, що окремі 

елементи наукових досліджень студенти зможуть 

виконувати під час практичних занять з дисциплін 

професійної підготовки. 

Практична складова програми. Обсяг практичної 

складової - 18 кредитів ЄКТС. Практична складова 

реалізується через проходження практик, завдання для яких 

ґрунтуються на вивченні потреб суб’єктів господарювання, 

органів державного управління та місцевого 

самоврядування, професійних організацій щодо необхідності 

розв’язання проблем обліково-аналітичного, контрольного та 

податкового спрямування. Тематика кваліфікаційних робіт 

формується за результатами моніторингу суб’єктів 

господарювання, органів державного управління, місцевого 

самоврядування та професійних організацій. 

 

С Працевлаштування та продовження освіти 

1 Працевлаш-

тування 

При успішному завершенні програми випускники 

мають наступні професійні права. 

Посади згідно класифікатора професій України. 

Асистент (2310.2), викладачі вищих начальних закладів 

(2320), директор (керівник) малого підприємства (1312), 

директор (начальник) професійного навчально-виховного 

закладу (професійно-технічного училища, професійного 

училища і т. ін.) (1210.1), директор (начальник, інший 

керівник) підприємства (1210.1), директор курсів підвищення 

кваліфікації (1210.1), директор центру підвищення 

кваліфікації, (1237.2), завідувач відділення у коледжі 

(1229.4), аудитор (2411.2), бухгалтер (3433), бухгалтер-

експерт (2411.2 20287), бухгалтер-ревізор (2411.2 20284), 

головний бухгалтер (1231), економіст з бухгалтерського 

обліку та аналізу господарської діяльності (2411.2 25355), 

офісний службовець (аудит) (4121), молодший (старший) 
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науковий співробітник (бухгалтерський облік, аудит, аналіз) 

(2411.1). 

Місце працевлаштування. Міністерство фінансів 

України, Міністерство аграрної політики та продовольства 

України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі 

України, Державна фіскальна служба України, Державна 

аудиторська служба України, Державна служба статистики 

України, Рахункова палата України, Державна казначейська 

служба України, вищі навчальні заклади економічного 

спрямування, науково-дослідні інститути (станції, 

лабораторії), підприємства різних організаційно-правових 

форм господарювання, коледжі. 

2 Продовження 

освіти 

Навчання для розвитку та самовдосконалення у 

професійній та науковій сферах діяльності, а також інших 

споріднених галузях наукових знань: 

- навчання на 8-ому (докторському) рівні НРК України у 

галузі економіки; 

- участь у освітніх програмах, дослідницьких грантах та 

стипендіях (у т. ч. закордоном), що містять додаткові освітні 

компоненти. 
 

D Стиль та методика навчання 

1 Підходи до 

викладання 

та навчання 

Підхід до викладання та навчання передбачає: 

- співпрацю з органами державного управління, 

органами місцевого самоврядування, професійними 

організаціями, суб’єктами господарювання для реалізації 

практичної складової підготовки; 

- реалізацію освітнього процесу на основі сучасних 

інноваційних технологій; 

- участь студентів у підготовці науково-дослідних робіт 

на конкурси Облдержадміністрації та Міністерства освіти і 

науки України, у виконанні бюджетних та ініціативних 

науково-дослідних робіт. 

Методи та технології, що використовуються для 

навчання:  

- студентоцентроване навчання, що передбачає 

зміщення акцентів освітнього процесу викладання з основної 

ролі професорсько-викладацького складу в «трансляції» 

знань на навчання як активну освітню діяльність студента; 

- проблемно-орієнтоване навчання (постановка 

проблемного завдання, яке студент вирішує, користуючись 

теоретичними знаннями, спрямованими на удосконалення 

практично-орієнтованої діяльності студентів, від засвоєння 

теоретичних знань до їх практичного застосування); 

- електронне навчання на основі модульного об’єктивно-
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орієнтованого динамічного навчального середовища Moodle; 

- самонавчання; 

- навчання на основі досліджень. 

Викладання проводиться у вигляді: лекцій, 

мультимедійних лекцій, інтерактивних лекцій, семінарів, 

практичних занять, лабораторних робіт, самостійного 

навчання, індивідуальних занять. 

2 Форма 

контролю 

успішності 

навчання 

здобувачів 

вищої освіти 

Освітня складова програми. Система оцінювання знань 

за дисциплінами складається з поточного та підсумкового 

контролю. 

Поточний контроль знань проводиться в усній формі 

(опитування за результатами опрацьованого матеріалу) та у 

формі електронного тестування в системі Moodle. 

Підсумковий контроль успішності навчання студентів  

проводиться у формі: екзамену за результатами вивчення 

обов’язкових дисциплін та заліку за результатами вивчення 

вибіркових дисциплін. 

За дисциплінами професійної підготовки, позитивні 

оцінки з поточного і підсумкового контролю можуть 

виставлятися автоматично за умови позитивних результатів 

самостійної наукової роботи дослідницького характеру 

(публікація наукової статті, участь у наукових конференціях, 

олімпіадах, творчих конкурсах). 

Практична складова програми. Оцінювання 

здійснюється у формі заліків та захисту звітів з виробничої, 

наукової та переддипломної практик. 

Професійно-наукова складова програми. Кінцевим 

результатом навчання магістра є кваліфікаційна робота, що 

містить елементи наукової новизни та практичноъ 

значимості, апробована у вигляді участі у науково-

праткичних конференцій та публікацій, містить рекомендації 

щодо практичного застосування результатів дослідження та 

впровадження їх у практику роботи базового підприємства. 

3 Форми 

атестації 

здобувачів 

вищої освіти 

Атестація здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. 

 Вимоги до 

кваліфіка- 

ційної роботи 

(за 

наявності) 

Кваліфікаційна робота виконується студентом 

самостійно під керівництвом наукового керівника на базі 

теоретичних знань і практичних навичок, отриманих 

протягом усього терміну навчання, і самостійної науково-

дослідної роботи, яка пов’язана з розробкою конкретних 

теоретичних і науково-виробничих задач прикладного 

характеру. Тематика кваліфікаційних робіт формується за 

результатами моніторингу базових підприємств та 
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проходження виробничої практики. 

Кваліфікаційна робота має бути результатом закінченого 

наукового дослідження, мати внутрішню єдність і свідчити  

про те, що автор володіє сучасними методами наукових 

досліджень і спроможний самостійно вирішувати наукові 

задачі, які мають теоретичне і практичне значення.  

Повнота наукової інформації повинна відбиватися у 

деталізованому фактичному матеріалі з обґрунтуваннями, 

гіпотезами, теоретичними узагальненнями. 

Робота має містити конкретні, чітко сформульовані 

рекомендації, спрямовані на удосконалення об’єкта 

дослідження. Виклад матеріалу підпорядковують одній 

провідній ідеї, чітко визначеній автором відповідно до 

поставленої мети. 

 Вимоги до 

публічного 

захисту 

(демонстра-

ції) (за 

наявності) 

Захист проходить на відкритих засіданнях 

екзаменаційної комісії. Захист роботи відбувається у вигляді 

доповіді, яка має супроводжуватись презентацією 

результатів дослідження. 

Під час захисту студент повинен продемонструвати 

вільне володіння матеріалом своєї роботи, сучасною  

економічною термінологією та актуальною проблематикою. 

Обов’язковим є подання до захисту електронного 

варіанту роботи з перевіркою на плагіат інформаційно-

обчислювальним центром університету. 
 

Е  Програмні компетентності 

1 Інтеграль- 

на компетен- 

тність 

Здатність розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері 

професійної діяльності з обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування, а також у процесі досліджень та/або 

здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю 

умов і вимог. 

2 Загальні 

(універса- 

льні) 

компетен- 

тності 

ЗК 1. Здатність навчатися та постійно підвищувати свій 

загальнокультурний і професійний рівень, самостійно 

освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання 

щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління.  
  ЗК 2. Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, 

інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх 

використання для експертної оцінки господарських ситуацій 

і прийняття управлінських рішень. 
  ЗК 3. Здатність працювати самостійно і в команді з 

використанням креативних підходів, налагоджувати 

комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії при 

вирішенні поставлених завдань, а також здатність до 

розширення профілю своєї професійної діяльності. 
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  ЗК 4. Здатність бути критичним та самокритичним, нести 

відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-

управлінських рішень. 

  ЗК 5. Здатність до педагогічної діяльності з використанням 

інноваційних освітніх технологій. 
  ЗК 6. Здатність вільно володіти іноземною мовою 

професійного спілкування, як інструментом підвищення 

свого фахового та особистісного рівня. 
  ЗК 7. Здатність володіти інструментальними засобами 

дослідження, зберігання, обробки обліково-аналітичної 

інформації та застосовувати їх під час вирішення 

поставлених завдань. 

  ЗК 8. Здатність застосовувати навички публічних ділових і 

наукових комунікацій з використанням інформаційних 

технологій задля вирішення комунікативних завдань. 

3 Спеціальні 

(фахові) 

компетен- 

тності 

ФК 1. Здатність підготовки та використання облікової 

інформації як основи для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством, впроваджувати політику підвищення 

результативності та соціальної відповідальності бізнесу. 
  ФК 2. Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту підприємства. 
  ФК 3. Вміння застосовувати теоретичні засади, методичні 

підходи і практичні навички щодо організації податкових 

розрахунків за різними системами оподаткування. 
  ФК 4. Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття управлінських рішень. 
  ФК 5. Здатність застосовувати методи і методики 

аналітичного забезпечення сучасних систем менеджменту з 

урахуванням стратегії розвитку підприємства в умовах 

невизначеності та ризику. 
  ФК 6. Здатність до пізнання теоретичних, методичних та 

практичних положень контрольного процесу та застосування 

міжнародних стандартів контролю якості, аудиту з 

дотриманням вимог професійної етики.  
  ФК 7. Здатність формулювати завдання, розробляти 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку,  аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

  ФК 8. Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб’єктів господарювання, органів 
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державного сектору. 

  ФК 9. Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування.  

  ФК 10. Здатність виконувати розрахунки сум податкових 

зобов’язань і податкового боргу суб’єктів господарювання, 

складати та подавати податкову звітність за допомогою 

системи електронного документообігу на основі 

використання сучасної методології справляння податків і 

зборів. 

  ФК 11. Здатність до управління податковим процесом та 

податковими взаємовідносинами на різних рівнях 

економічної системи, спрямованих на забезпечення 

оптимізації податкових потоків (за обсягами, складом і 

структурою) та зниження податкових ризиків в межах 

визначеної стратегії розвитку держави, регіонів та суб’єктів 

господарювання.   

  ФК 12. Здатність до організації та проведення контролю 

(перевірок) за дотриманням вимог податкового, митного, 

валютного та іншого законодавства, притягнення до 

відповідальності за податкові та інші правопорушення. 

  ФК 13. Здатність до проведення експертного дослідження з 

економічних питань, встановлення правильності (хибності) з 

позиції закону здійснення окремих операцій в 

бухгалтерському та податковому обліку. 

  ФК 14. Здатність до розробки податкових планів (прогнозів) 

та заходів щодо мінімізації податкових ризиків на мікро- та 

макрорівнях. 

  ФК 15. Здатність до використання в професійній діяльності 

сучаних інформаційних систем і технологій бухгалтерського 

обліку, аудиту, аналізу і оподаткування та їх застосування 

під час вирішення поставлених завдань. 

  ФК 16. Здатність до розробки стратегій розвитку суб’єктів 

господарювання і обґрунтування стратегічних управлінських 

рішень на основі методики і техніки аналітичних досліджень. 

  ФК 17. Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних проблем теорії, методики, організації 

та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та 

оподаткування. 

 

F Програмні результати навчання 
 

 
РН 1. Демонструвати знання теорії, методики, організації і практики 
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формування облікової інформації для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання. 

РН 2. Розуміти порядок організації формування інформації за стадіями 

облікового процесу, управління якістю обліку і контролю з урахуванням 

професійного судження. 

РН 3. Організовувати функціонування та розвиток системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання. 

РН 4. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

демонструвати вміння застосовувати методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

РН 5. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, демонструвати навички надання 

консультацій управлінському персоналу суб’єкта господарювання щодо 

облікової інформації. 

РН 6. Демонструвати вміння розробки внутрішньофірмових стандартів і  

форм управлінської та іншої звітності суб’єктів господарювання. 

РН 7. Демонструвати знання податкового законодавства, вміння 

обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання, здійснювати податкові розрахунки та формувати 

податкову звітність.  

РН 8. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання та їх об’єднань, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

РН 9. Визначати поточний і майбутній фінансовий стан суб’єкта 

господарювання, його фінансові результати, грошові потоки, 

використовуючи сучасні техніки аналізу. 

РН 10. Ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів 

господарювання та визначають їх економічну поведінку. 

РН 11. Аналізувати фінансові та нефінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

РН 12. Демонструвати знання щодо теоретичних, методичних та 

практичних положень контрольного процесу, розробляти та оцінювати 

ефективність системи контролю суб’єктів господарювання. 

РН 13. Обґрунтовувати інноваційні підходи щодо інформаційного 

забезпечення системи контролю за використанням ресурсного потенціалу з 

урахуванням стратегії розвитку бізнесу. 

РН 14. Використовувати знання з міжнародних стандартів контролю 

якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності. 

РН 15. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 
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РН 16. Демонструвати вміння застосовувати наукові методи досліджень 

у сфері обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування та 

імплементувати їх у професійну діяльність та господарську практику. 

РН 17. Демонструвати навички публічних ділових і наукових 

комунікацій задля вирішення комунікативних завдань державною та 

іноземними мовами. 

РН 18. Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-

управлінських функцій у сфері  діяльності суб’єктів господарювання, 

органів державного сектору. 

РН 19. Готувати й обґрунтовувати висновки для консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

РН 20. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю 

та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти 

пропозиції щодо їх вирішення. 

РН 21. Знати структуру вищої освіти в Україні та специфіку науково-

педагогічної діяльності викладача вищої школи.  

РН 22. Вміти використовувати законодавче та нормативно-правове 

забезпечення вищої освіти, сучасні засоби і технології організації на 

здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи зі 

студентами та інноваційні методи навчання. 

РН 23. Демонструвати знання особливостей оподаткування суб’єктів 

господарювання, нерезидентів, пільгового оподаткування окремих видів 

діяльності та механізми оптимізації податкових зобов’язань платників 

податків,  

РН 24. Демонструвати навички використання методів податкового 

регулювання, податкової політики, обліку, контролю та аналізу, планування 

і прогнозування у системі управління податковим процесом.  Здійснювати 

аналіз і оцінку результатів управлінських рішень в сфері оподаткування. 

РН 25. Демонструвати знання провадження митних процедур та 

методики проведення митного контролю товарів при переміщенні їх через 

митний кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності та 

фізичними особами, порядок оподаткування зовнішньоекономічних 

операцій 

РН 26. Знати форми, методи і способи здійснення податкового 

контролю (перевірок), організацію і методику контрольно-перевірочної 

роботи, володіти навиками масово-роз’яснювальної та консультаційної 

роботи. 

РН 27. Знати принципи організації проведення судово-експертних 

досліджень, форми і види судових експертиз. Володіти методичними 

прийомами проведення дослідження експертом питань пов’язаних з 

оподаткуванням у різних галузях економіки. 

РН 28. Здійснювати аналіз і планування податків та зборів до бюджету, 

виконувати розрахунки та обґрунтовувати планові показники, володіти 
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методикою визначення бази оподаткування та прогнозування обсягу 

податкових платежів за основними видами податків і зборів. Оцінювати 

ефективність можливих варіантів податкових планів (прогнозів) й на їх 

основі приймати обгрунтовані управлінські рішення. 

РН 29. Володіти навиками проведення аудиторських перевірок 

законності та ефективності використання державних фінансів на різних 

рівнях управління. 

РН 30. Демонструвати знання організації і методики проведення 

аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. Володіти 

навиками  організації, планування та виконання аудиторських процедур. 

РН 31. Знати функціональне призначення сучасних управлінських 

інформаційних систем та уміти їх застосовувати під час вирішення 

контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських, 

податкових задач. 

РН 32. Демонструвати вміння використовувати методику моделювання 

управлінських рішень для їх застосування у процесі вирішення актуальних 

обліково-аналітичних проблем, проблем в системі аудиту та у сфері 

оподаткування. 

РН 33. Знати методи та прийоми дослідження облікової й іншої 

інформації при проведенні економічних експертиз окремих об’єктів, 

особливості призначення та проведення судової експертизи з економічних 

питань, сутність і види доказів, що використовуються в досудовому 

врегулюванні та судочинстві з економічних правопорушень. 

РН 34. Знати особливості діяльності суб’єктів господарювання різних 

видів економічної діяльності, методи і процеси виконання аудиторських 

послуг, проведення контролю та експертизи такої діяльності. 

РН 35. Демонструвати вміння використовувати методику аналізу 

зовнішнього середовища діяльності підприємства та методику оцінки його 

внутрішнього потенціалу, методику прогнозування для розробки стратегій 

розвитку суб’єктів господарювання. 
 

G Програмні результати наукової роботи 
 РНР 1. Підготовка та публікація наукових статей, тез доповідей, тощо. 

РНР 2. Участь з доповідями у конференціях, семінарах, форумах. 

РНР 3. Впровадження результатів дослідження у виробництво. 

РНР 4. Участь у виконанні бюджетних, госпдоговірних та ініціативних 

науково-дослідних робіт. 
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3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ І ОБ’ЄКТІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Здобувач вищої освіти другого рівня спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» повинен здобути теоретичні та практичні знання, уміння, 

навички, достатні для реалізації загальних та фахових компетенцій й 

провадження практичної професійної діяльності і наукових досліджень у 

сфері обліку, контролю, аналізу, аудиту та оподаткування. 

 

4. СТРУКТУРА ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ 

 

4.1. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА 

ЦИКЛАМИ ПІДГОТОВКИ  

 

Освітньо-професійна програма підготовки здобувача вищої освіти 

другого рівня зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» передбачає такі 

цикли підготовки:  

1) цикл загальної підготовки; 

2) цикл професійної підготовки; 

3) цикл вибіркових навчальних дисциплін 

Практична підготовка здобувачів вищої освіти ступеня магістр 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» є складовою циклу професійної 

підготовки і включає такі види практики: виробнича практика - 6 кредитів 

ЄКТС у 2 семестрі; наукова та переддипломна практика – 12 кредитів ЄКТС 

у 4 семестрі. 

Основні завдання виробничої практики:  

- сформувати систему необхідних вмінь та професійних навичок 

необхідних для прийняття самостійних рішень при виконанні основних 

професійних функцій на посадах, що потребують кваліфікації магістра з 

обліку і оподаткування; 

- з’ясувати проблеми обліково-аналітичної практики, особливості 

оподаткування і контрольної діяльності підприємств, що потребують 

вирішення та можуть стати предметом подальших досліджень та розробок. 

Основні завдання наукової та переддипломної практики: 

- сформувати наукову проблему щодо організації і методики 

обліку та оподаткування на рівні суб’єкта господарської діяльності та 

визначити напрями їх розв’язання за допомогою загальнонаукових та 

спеціальних методів пізнання; 

- сформувати наукову гіпотезу та концепцію наукового 

дослідження в межах тематики кваліфікаційної дипломної роботи відповідно 

до предмету дослідження; 

- зібрати практичний матеріал для написання кваліфікаційної 

роботи. 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами підготовки, 

нормативною та вибірковими частина подано в таблицях 1 та 2. 
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Таблиця 1 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за циклами  

 

Цикл Загальна кількість 

Навчальних 

годин 

Кредитів 

ECTS 

% до загальної 

кількості кредитів 

Цикл загальної підготовки  630 21 17,5 

Цикл професійної підготовки 1650 55 45,8 

в тому числі:    
практична підготовка 540 18 15,0 

підготовка магістерської  

дипломної роботи 

540 18 15,0 

державна атестація 90 3 2,5 

Цикл вибіркових навчальних 

дисциплін (загальної та 

професійної підготовки) 

1320 44 36,7 

Загальна кількість 3600 120 100,0 

 

Таблиця 2 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за критеріями 

нормативності і вибірковості 

 

Цикл Загальна кількість У тому числі: 

Нормативна частина Вибіркова частина  

Н
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S

 % до 

загальної 

кількості 

кредитів 
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 % до 

загальної 

кількості 

кредитів 
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ті

в
 

E
C

T
S

 % до 

загальної 

кількості 

кредитів 

Цикл загальної 

підготовки  

990 33 27,5 630 21 17,6 360 12 27,3 

Цикл 

професійної 

підготовки 

2610 87 72,5 1650 55 72,4 960 32 72,7 

в тому числі:          
виробнича 

практика 
180 6 5,0 180 6 7,9    

наукова та 

переддипломна 

практика 

360 12 10,0 360 12 15,8    

підготовка 

магістерської 

дипломної роботи 

540 18 15,0 540 18 23,7    

державна 

атестація 

90 3 2,5 90 3 3,9    

Загальна 

кількість  

3600 120 100 2280 76 100 1320 44 100 
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4.2. РОЗПОДІЛ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ ТА НАВЧАЛЬНОГО ЧАСУ ЗА 

НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 

 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за дисциплінами 

подано в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Розподіл змісту освітньо-професійної програми за дисциплінами 

 

Назва навчальної дисципліни, практик 

А
к
ад

ем
іч

н
и

х
 

го
д

и
н

 

К
р

ед
и

ті
в
 E

С
T

S
 

%
 д

о
 з

аг
ал

ь
н

о
ї 

к
іл

ь
к
о
ст

і 
к
р
ед

и
ті

в
, 

1 2 3 4 

І. Цикл загальної підготовки 

НЗП 1 Глобальна економіка 120 4 3,3 

НЗП 2 Соціальна відповідальність 120 4 3,3 

НЗП 3 Інноваційний розвиток підприємства 120 4 3,3 

НЗП 4 Методологія економічної науки та наукові 

дослідження в професійній діяльності 

120 4 3,3 

НЗП 5 Інтелектуальна власність 60 2 1,7 

НЗП 6 Охорона праці в галузі 90 3 2,5 

 Разом 630 21 17,5 

ІІ. Цикл професійної підготовки 

НПП 1 Облікова політика 120 4 3,3 

НПП 2 Фінансовий аналіз 120 4 3,3 

НПП 3 Податкова політика 120 4 3,3 

НПП 4 Облікові теорії та їх розвиток 120 4 3,4 

 Виробнича практика 180 6 5,0 

 Наукова та переддипломна практика 360 12 10,0 

 Підготовка магістерської дипломної роботи  540 18 15,0 

 Державна атестація 90 3 2,5 

 Разом 1650 55 45,8 

ІІІ. Цикл вибіркових навчальних дисциплін 

Блок вибіркових дисциплін загальної підготовки 

ВЗП 1 Методи економічних та статистичних 

досліджень 

90 3 2,5 

Мікроекономічний аналіз державної 

політики 

ВЗП 2 Іноземна мова за професійним спрямуванням 90 3 2,5 

Педагогіка вищої школи 
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1 2 3 4 

ВЗП 3 Економіка державного сектору 90 3 2,5 

Сучасні проблеми управління 

ВЗП 4 Інформаційне забезпечення фінансового 

менеджменту 

90 3 2,5 

Сучасні економічні теорії 

 Разом 360 12 10,0 

Блок вибіркових дисциплін професійної підготовки  

«Облік, контроль і оподаткування в управлінні»  

ВПП 1 Проблеми та перспективи розвитку 

методології та організації обліку й контролю 

120 4 3,33 

ВПП 2 Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством 

120 4 3,33 

ВПП 3 Облік у невиробничій сфері 120 4 3,33 

ВПП 4 Облік зовнішньоекономічної діяльності 120 4 3,33 

ВПП 5 Організація бухгалтерського обліку 120 4 3,33 

ВПП 6 Облік і звітність за міжнародними 

стандартами 

120 4 3,33 

ВПП 7 Бухгалтерський облік екологічної діяльності 120 4 3,33 

ВПП 8 Оцінка в інформаційному забезпеченні 

управління 

120 4 3,33 

 Разом 960 32 26,7 

Блок вибіркових дисциплін професійної підготовки  

«Облік і контроль в державному секторі економіки» 

ВПП 1 Розвиток обліку та контролю в державному 

секторі економіки 

120 4 3,33 

ВПП 2 Облікова політика в державному секторі 

економіки 

120 4 3,33 

ВПП 3 Облік і контроль діяльності органів 

місцевого самоврядування 

120 4 3,33 

ВПП 4 Бюджетний менеджмент 120 4 3,33 

ВПП 5 Організація бухгалтерського обліку 120 4 3,33 

ВПП 6 Облік і звітність за міжнародними 

стандартами в державному секторі 

економіки 

120 4 3,33 

ВПП 7 Бухгалтерський облік екологічної діяльності 120 4 3,33 

ВПП 8 Оцінка в обліку бюджетної установи 120 4 3,33 

 Разом 960 32 26,7 

Блок вибіркових дисциплін професійної підготовки  

«Адміністрування податків та податковий менеджмент» 

ВПП 1 Оподаткування суб’єктів господарювання  120 4 3,33 
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1 2 3 4 

ВПП 2 Адміністрування податків  120 4 3,33 

ВПП 3 Митна справа 120 4 3,33 

ВПП 4 Судові експертизи в оподаткуванні 120 4 3,33 

ВПП 5 Корпоративний податковий менеджмент  120 4 3,33 

ВПП 6 Податковий контроль 120 4 3,33 

ВПП 7 Податкове планування та мінімізація 

податкових ризиків 

120 4 3,33 

ВПП 8 Організація діяльності державної 

аудиторської служби та податкових органів 

120 4 3,33 

 Разом 960 32 26,7 

Блок вибіркових дисциплін професійної підготовки  

«Аудит, державний фінансовий контроль та експертиза» 

ВПП 1 Організація та методика державного 

фінансового аудиту 

120 4 3,33 

ВПП 2 Організація та методика аудиту 120 4 3,33 

ВПП 3 Управлінські інформаційні системи в аналізі, 

аудиті та оподаткування 

120 4 3,33 

ВПП 4 Моделі та методи прийняття рішень в аналізі 

та аудиті 

120 4 3,33 

ВПП 5 Організація і методика податкових перевірок  120 4 3,33 

ВПП 6 Особливості аудиту, контролю та експертизи 

за видами економічної діяльності 

120 4 3,33 

ВПП 7 Організація і методика експертного 

дослідження 

120 4 3,33 

ВПП 8 Стратегічний аналіз та прогнозування  120 4 3,33 

 Разом 960 32 26,7 

 Всього за вибірковою частиною 1320 44 36,7 

 ВСЬОГО 3600 120 100,0 
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5. АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

5.1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

НЗП 1. ГЛОБАЛЬНА ЕКОНОМІКА 

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань умов і факторів 

становлення та механізмів функціонування глобальної економіки, розвиток 

набутих знань щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та 

управління в умовах глобалізації. 

Завдання дисципліни: виявлення системної сутності економічної 

глобалізації; визначення глибини впливу глобальних трансформацій на 

світові інтеграційні процеси; ідентифікація основних параметрів 

глобального розвитку; визначення сучасних ринкових та інституціональних 

методик глобального менеджменту; аналіз особливостей формування 

національних і міжнародних стратегій розвитку. 

Предмет дисципліни: відносини між суб’єктами глобального бізнесу, 

що визначаються специфікою, закономірностями та тенденціями сучасних 

економічних трансформацій. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 природу, передумови та фактори становлення глобальної 

економіки; 

 закономірності глобальної корпоратизації бізнесу; 

 генезис глобальної економічної інтеграції; 

 характер, форми, моделі та конкурентні переваги регіональної 

економічної інтеграції в глобальних умовах розвитку; 

 динаміку процесів інституціоналізації глобального 

економічного розвитку; 

 форми та механізми соціалізації глобальної економіки; 

 механізми та інструментарій антициклічного регулювання 

економік у глобальній системі; 

 дію конкурентних механізмів глобального ринку; 

 напрями інтеграції України в глобальний економічний простір. 

Уміти: 

 визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

методики організації та практики обліку й оподаткування в глобальному 

економічному середовищі; 

 аналізувати тенденції глобалізації економічного розвитку; 

 виявляти та оцінювати проблеми розвитку міжнародного бізнесу 

в умовах глобалізації; 

 розробляти стратегічні заходи для забезпечення міжнародної 

конкурентоспроможності товарів, послуг, підприємств, галузей, 

міжгалузевих комплексів; 
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 організовувати процеси управління міжнародною економічною 

діяльністю регіонів, галузей, міжгалузевих комплексів; 

 визначати регулятивні пріоритети формування сучасної 

міжнародної економічної політики. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Часові межі феномену глобалізації. 

2. Сучасна методологія глобалістики. 

3. Школи і міждисциплінарний статус глобалістики.  

4. Становлення глобальної економіки. 

5. Цивілізаційні виміри глобальних економічних процесів.  

6. Суперечності і дуалізм сучасного етапу глобалізації. 

7. Парадоксальна природа глобальних трансформацій.  

8. Альтерглобалізм та його форми. 

9. Глобальна економіка як прогностична реальність.  

10. Регулятивні механізми глобальної економіки. 

11. Міжнародні стратегії глобалізації. 

12. Конкурентна стратегія розвитку України в умовах глобалізації. 

 

НЗП 2. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів фундаментальних знань 

теорії та практики соціальної відповідальності і відповідних професійних 

компетенцій. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних положень і практики 

взаємодії держави, бізнесу, суспільства та людини у сфері соціальної 

відповідальності як умови стійкого розвитку суспільства. 

Предмет дисципліни: теоретико-методологічні, методичні та 

організаційно-економічні аспекти формування і розвитку соціальної 

відповідальності. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі та рівні 

соціальної відповідальності; 

 особливості соціальної відповідальності різних суб’єктів 

суспільного розвитку; 

 місце соціальної відповідальності в управлінні організацією; 

 нормативно-правові засади розвитку соціальної 

відповідальності; 

 моделі корпоративної соціальної відповідальності і становлення 

різних типів корпоративної культури; 

 критерії, показники та методику оцінювання соціальної 

відповідальності; 
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 особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу в 

українських реаліях; 

 сутність соціальних інвестицій як форми вияву корпоративної 

відповідальності роботодавців; 

 сутність, складові та пріоритети розвитку соціально 

відповідальної політики управління персоналом; 

 екологічні аспекти соціальної відповідальності та їх нормативно-

правове регулювання; 

 сутність, структуру, вимоги та особливості міжнародних 

стандартів соціальної звітності. 

Уміти: 

 формувати механізм управління корпоративною соціальною 

відповідальністю; 

 формувати ефективну взаємодію роботодавців з персоналом на 

засадах соціальної відповідальності; 

 формувати відносини підприємства із зовнішніми організаціями 

на засадах корпоративної соціальної відповідальності; 

 визначати напрями активізації індивідуальної та колективної 

екологічної відповідальності; 

 посилювати соціальну відповідальність суб’єктів суспільного 

розвитку через соціальне партнерство; 

 здійснювати моніторинг корпоративної соціальної 

відповідальності; 

 оцінювати ефективність корпоративної соціальної 

відповідальності; 

 розвивати корпоративну соціальну відповідальність як чинник 

підвищення конкурентоспроможності. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку.  

2. Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства. 

3. Організаційно-економічне забезпечення управління 

корпоративною соціальною відповідальністю. 

4. Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах 

соціальної відповідальності. 

5. Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на 

засадах соціальної відповідальності. 

6. Екологічна компонента соціальної відповідальності.  

7. Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної 

відповідальності. 

8. Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності.  

9. Оцінювання ефективності соціальної відповідальності.  

10. Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в 

Україні. 
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НЗП 3. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань та вмінь щодо 

забезпечення інноваційного розвитку економічних систем, оцінювання 

їхнього інноваційного потенціалу, обґрунтування та реалізації ефективних 

управлінських рішень з розвитку економіки на інноваційних засадах. 

Завдання дисципліни: вивчення механізмів управління інноваційним 

розвитком економічних систем, забезпеченням результативності 

формування та використання інноваційного потенціалу підприємств, 

ефективністю інвестування в інновації; набуття вмінь обґрунтовувати 

напрямки пріоритетного інноваційного розвитку та альтернативні варіанти 

управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: закономірності, принципи, методи і процеси 

забезпечення інноваційного розвитку економічних систем за умов 

глобалізації економіки. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сучасні організаційні форми здійснення інноваційної діяльності, 

її основні етапи та принципи ефективної взаємодії учасників; 

 методичні положення та інструментарій оцінювання 

інноваційного розвитку національних економік; 

 світовий досвід державної підтримки інновацій, методи та 

моделі їх державного регулювання; 

 стратегії виходу підприємств з кризового стану на основі 

впровадження інновацій; 

 інструментарій залучення інвестицій в інновації та методичні 

засади оцінювання результативності інвестування; 

 імперативи формування ринку наукових розробок та 

інноваційних ідей в Україні; 

 основні технології охорони прав інтелектуальної власності, 

зокрема стандарти й об’єкти права інтелектуальної власності в Україні. 

Уміти: 

 обґрунтовувати напрямки пріоритетного інноваційного розвитку 

з урахуванням потреб та особливостей національної економіки; 

 збирати і систематизувати маркетингову інформацію для 

відбору цільових ринків, вимірювання і прогнозування попиту, 

позиціонування інноваційного товару; 

 оцінювати стан, динаміку, ефективність використання 

інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтовувати пріоритетні 

напрямки його нарощування; 

 розробляти та обґрунтовувати управлінські рішення щодо 

забезпечення ефективності інноваційного розвитку суб’єктів 

господарювання; 

 ідентифікувати та оцінювати ризики інноваційної діяльності, а 
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також контролювати їхній рівень засобами ризик-менеджменту; 

 економічно обґрунтовувати вибір способу охорони прав 

інтелектуальної власності підприємства; 

 аналізувати фінансові та не фінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень щодо 

інноваційної діяльності; 

 ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що мають вплив на стратегію інноваційної діяльності; 

 обґрунтовувати інноваційні підходи щодо інформаційного 

забезпечення системи управління. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Інновації і циклічність економічного розвитку.  

2. Ключові поняття інноваційного розвитку. 

3. Вимірювання рівня інноваційного розвитку та чинники його 

формування. 

4. Сучасні організаційні форми інноваційного розвитку.  

5. Глобальні науково-технічні та інформаційні комунікації в 

інноваційній сфері. 

6. Інфраструктура ринку інновацій. 

7. Державна підтримка інноваційного підприємництва. 

8. Національні інноваційні системи. 

9. Маркетинг інновацій. 

10. Стратегії та бізнес-моделі інноваційного розвитку підприємства. 

11. Інноваційний потенціал підприємства. 

12. Інвестиційне забезпечення інноваційного розвитку 

підприємства. 

13. Ризики в інноваційній діяльності та управління ними. 

14. Охорона прав та економіка інтелектуальної власності як 

складова економічної безпеки інноваційної діяльності. 

 

НЗП 4. МЕТОДОЛОГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ НАУКИ ТА НАУКОВІ 

ДОСЛІДЖЕННЯ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Мета дисципліни: формування теоретичного філософського 

світогляду, вивчення методології та методів наукового пізнання, отримання 

знань та навичок з технології науково-дослідної діяльності, методики 

підготовки та проведення наукових досліджень, систематизації, аналізу й 

оцінки їх результатів, оформлення кваліфікаційної роботи її презентації та 

захисту. 

Завдання дисципліни: вивчення та поглиблення знань стосовно понять 

і термінів методології науки, визначення науки як діяльності людини у 

формуванні та систематизації знань, ознайомлення з основними сучасними 

концепціями наукової методології, формування системи знань та практичних 
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навичок стосовно основних підходів, методів та прийомів організації 

науково-дослідної діяльності в професійній сфері, методик підготовки та 

проведення наукових досліджень професійній діяльності. 

Предмет дисципліни: методологія і методика наукового пізнання, 

методи та прийоми організації наукових досліджень та науково-дослідної 

діяльності, організація роботи науковця. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 основні підходи, напрями, школи та методи наукового пізнання; 

 основні сучасні концепції методології науки; 

 технологію науково-дослідної діяльності; 

 технологію оформлення та презентації наукового дослідження; 

 етику науково-дослідної діяльності; 

 сучасні вимоги до публікації та апробації наукових досліджень. 

Уміти:  

 вирізняти науку як діяльність людини з вироблення, 

систематизації та перевірки знань; 

 використовувати сучасні методи та прийоми наукових 

досліджень під час організації науково-дослідної діяльності; 

 працювати з різними джерелами, сучасними бібліографічними і 

реферативними базами даних, вишукувати, обробляти, аналізувати та 

систематизувати отриману інформацію;  

 аналізувати інформаційні джерела, виявляти протиріччя й не 

вирішенні раніше проблеми або їх частини, формулювати робочі гіпотези; 

 організовувати творчу діяльність та процес проведення наукових 

досліджень; 

 оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт; 

 публічно представляти (у тому числі у вигляді публікації статей у 

наукових виданнях, доповідей на наукових конференціях тощо), захищати 

результати наукових досліджень в професійній діяльності, 

 використовувати сучасні засоби для візуальної презентації 

результатів наукових досліджень. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Філософія і методологія, основні методи наукового пізнання. 

2. Філософія, емпіризм та раціоналізм. Проблема методу пізнання. 

3. Науково-технічний розвиток та прогрес. 

4. Наука і етика. 

5. Технологія науково-дослідної діяльності.  

6. Методологія наукових досліджень. Методи досліджень, їх 

організація та підготовка. 

7. Інформаційне забезпечення наукових досліджень. 

8. Технологія оформлення та презентації наукових досліджень та 
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кваліфікаційних робіт. 

9. Сучасні вимоги до публікації та апробації наукових досліджень.  

 

НЗП 5. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

 

Мета дисципліни: ознайомлення студентів з основами 

інтелектуальної власності і спрямування їх на оволодіння знаннями і 

вміннями щодо оформлення прав власності, їх захисту, комерціалізації, 

оцінювання та управління. 

Завдання дисципліни: забезпечення інтелектуального і соціального 

розвитку особистості через вивчення основ правових та економічних 

аспектів інтелектуальної власності. 

Предмет дисципліни: економічні та організаційно-фінансові засади 

управління інтелектуальною власністю у вітчизняній і світовій практиці. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 поняття інтелектуальної власності в умовах ринкової економіки; 

 державну та міжнародну систему інтелектуальної власності; 

 характеристику учасників ринку інтелектуальної власності; 

 економічну сутність об’єктів права інтелектуальної власності; 

 значення і форми набуття прав на об’єкти інтелектуальної 

власності; 

 механізм захисту прав інтелектуальної власності; 

 характеристику міжнародних економічних аспектів 

інтелектуальної власності. 

Уміти: 

 визначати поняття інтелектуальної власності і класифікувати її 

об’єкти; 

 вибирати конкретні системи охорони прав інтелектуальної 

власності; 

 аналізувати економічну сутність об’єктів права інтелектуальної 

власності; 

 оцінювати вартість прав на об’єкти інтелектуальної вартості; 

 користуватися різними формами набуття прав на об’єкти 

інтелектуальної власності. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Інтелектуальна власність як право на результати творчої 

діяльності людини. 

2. Об’єкти інтелектуальної власності. 

3. Державна система інтелектуальної власності.  

4. Міжнародні системи інтелектуальної власності. 

5. Охорона прав на об’єкти інтелектуальної власності.  
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6. Права на об’єкти інтелектуальної власності як інвестиція і товар. 

7. Оцінювання вартості об’єктів інтелектуальної власності. 

8. Захист прав інтелектуальної власності. 

 

НЗП 6. ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів необхідних компетенцій 

для забезпечення ефективного управління охороною праці з урахуванням 

досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду. 

Завдання дисципліни: набуття студентами стійких сучасних знань з 

теорії охорони праці, формування у них умінь самостійно аналізувати умови 

праці та стан охорони праці на підприємствах галузі, розробляти й 

упроваджувати заходи для збереження здоров’я та працездатності 

працівників у конкретних виробничих умовах господарювання. 

Предмет дисципліни: умови виробничого середовища, в яких 

відбувається трудова діяльність, і система заходів щодо збереження здоров’я 

та працездатності людини в процесі праці. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 фактори виробничого середовища, важкості і напруженості 

трудового процесу на підприємствах галузі; 

 допустимий рівень несприятливих факторів виробництва; 

 порядок атестації робочих місць; 

 систему пільг та компенсацій працівникам залежно від умов 

праці; 

 методи захисту людини від негативного впливу шкідливих 

факторів виробництва; 

 показники аналізу травматизму та профзахворювання; 

 основні технічні та організаційні засоби і заходи боротьби з 

травматизмом і профзахворюваннями; 

 нормативно-технічну документацію з питань охорони праці; 

 права та обов’язки служби охорони праці на підприємстві; 

 показники витрат і ефективності заходів з поліпшення умов та 

охорони праці на підприємстві; 

 напрями і методи економічного стимулювання поліпшення умов 

та охорони праці. 

Уміти: 

 застосовувати методи дослідження ризиків, загроз і небезпеки 

на робочих місцях та виробничих об’єктах; 

 обґрунтовувати безпечні технології в галузі діяльності; 

 контролювати виконання вимог охорони праці в організації; 

 брати участь у розслідуванні нещасних випадків, аварій та 

професійних захворювань; 

 розробляти заходи щодо усунення причин нещасних випадків та 
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аварій на виробництві; 

 визначати соціальну та економічну ефективність заходів з 

удосконалення умов і охорони праці; 

 надавати консультації працівникам із практичних питань 

безпеки праці; 

 налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні 

взаємодії при вирішенні поставлених завдань в сфері охорони праці; 

 координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням 

потреб менеджменту у сфері охорони праці; 

 обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-

управлінських функцій у сфері діяльності суб’єктів господарювання, 

органів державного сектору з охорони праці. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Міжнародні норми охорони праці. 

2. Основні законодавчі та нормативно-правові акти з охорони 

праці в галузі. 

3. Система управління охороною праці в організації.  

4. Травматизм і професійні захворювання в галузі, розслідування 

нещасних випадків. 

5. Спеціальні вимоги охорони праці в галузі професійної 

діяльності. 

6. Актуальні проблеми охорони праці в наукових дослідженнях. 

7. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах. 

8. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони 

праці. 

9. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного 

захворювання на виробництві. 
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5.2. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

НПП 1. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА 

 

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними положеннями та 

практичними навичками обґрунтування, вибору та оптимізації облікової 

політики підприємства. 

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад формування 

облікової політики підприємства; набуття практичних навичок її оцінки, 

вибору та обґрунтування; оволодіння технікою оптимізації облікової 

політики підприємства; формування здатності визначати завдання, 

розробляти методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку і оподаткування у відповідності зі стратегічними 

цілями підприємства під час розробки облікової політики. 

Предмет дисципліни: принципи, методи, способи та прийоми ведення 

бухгалтерського обліку. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 нормативні, методичні та інші матеріали, що регламентують 

організацію та методику ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності; 

 організаційні аспекти застосування облікової політики; 

 елементи облікової політики, що визначають методику обліку 

облікових об’єктів та альтернативні варіанти їх реалізації; 

 підходи до формування облікової політики в частині 

забезпечення вимог управління (внутрішньогосподарського обліку); 

 податкові аспекти формування облікової політики підприємства; 

 порядок розробки, оформлення, затвердження та зміни облікової 

політики; 

 особливості формування облікової політики на підприємствах 

різних сфер та видів економічної діяльності. 

Уміти:  

 визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні підприємством, надавати консультації 

управлінському персоналу щодо облікової інформації;  

 розробляти та оптимізувати облікову політику з врахуванням 

особливостей діяльності підприємства; 

 обирати оптимальні методи та способи ведення обліку серед 

альтернатив дозволених діючим законодавством при формуванні фінансової 

звітності; 

 визначати оптимальні варіанти побудови 

внутрішньогосподарського обліку; 

 обирати оптимальні альтернативи ведення обліку для оптимізації 

системи оподаткування; 
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 формувати наказ про облікову політику підприємств; 

 розробляти регламенти, що фіксують облікову політику 

підприємства; 

 аналізувати діючу на підприємстві облікову політику з метою 

оцінки її відповідності діючому законодавству, галузевим та організаційним 

особливостям підприємства, стратегічним цілям розвитку підприємства. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

1. Облікова політика як інструмент фінансової звітності. 

2. Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським 

обліком. 

3. Порядок розробки оформлення та затвердження облікової політики 

підприємства. 

4. Організаційні аспекти облікової політики. 

5. Методичні аспекти облікової політики щодо окремих об’єктів 

обліку. 

6. Формування облікової політики в частині забезпечення вимог 

управління (внутрішньогосподарського обліку) та податкового 

законодавства. 

7. Особливості формування облікової політики на підприємствах 

різних сфер та видів економічної діяльності. 

 

НПП 2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Мета дисципліни: сформувати у студентів знання та вміння 

проводити фінансовий аналіз підприємств, робити обґрунтовані висновки, 

визначати напрями поліпшення їхнього фінансового стану та фінансових 

результатів. 

Завдання дисципліни: вивчення організаційних форм фінансового 

аналізу і використання його інформації в управлінні підприємствами; 

методики та організації внутрішнього і зовнішнього фінансового аналізу 

платоспроможності, ліквідності, фінансової стійкості, грошових коштів та їх 

потоків, ефективності використання капіталу підприємства. 

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, методичних та 

організаційних аспектів фінансового аналізу діяльності підприємств. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теоретичні основи фінансового аналізу та його інформаційну 

базу; 

 порядок проведення зовнішнього та внутрішнього фінансового 

аналізу на підприємстві; 

 методику проведення фінансового аналізу підприємницької 

діяльності зовнішніми та внутрішніми користувачами. 

Уміти: 
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 виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із 

загальної оцінки фінансового стану підприємства за даними балансу; 

 досліджувати фінансову стійкість, ліквідність, 

платоспроможність, грошові кошти і грошові потоки підприємства за 

обліковими та звітними даними; 

 визначати й аналізувати показники ефективності використання 

ресурсів та капіталу підприємства під час внутрішнього та зовнішнього 

фінансового аналізу; 

 оцінювати дію фінансового левериджу; 

 оцінювати ділову активність, інвестиційну привабливість і 

кредитоспроможність підприємства; 

 визначати напрями поліпшення платоспроможності, запобігання 

банкрутству підприємств, зниження фінансового ризику їхньої діяльності; 

 прогнозувати фінансовий стан підприємства. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретичні основи фінансового аналізу. 

2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства.  

3. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

4. Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.  

5. Аналіз грошових потоків. 

6. Аналіз ефективності використання капіталу.  

7. Аналіз кредитоспроможності підприємства.  

8. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу. 

9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості 

підприємства. 

10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства. 

11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та 

запобігання їх банкрутству. 

12. Стратегічний аналіз фінансового ризику та напрями його 

зменшення. 

 

НПП 3. ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 

 

Мета дисципліни: надання студентам знань з питань податкової 

політики держави, необхідних майбутнім фахівцям для здійснення 

управління у сфері оподаткування. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних та організаційних основ 

податкової політики і податкового законодавства. 

Предмет дисципліни: закономірності і методологія формування 

податкової політики в контексті забезпечення стабільності державних 

фінансів та стійкого розвитку суспільства. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 
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Знати: 

 теоретичні основи податкової політики; 

 форми податкової політики; 

 організаційно-інституційні аспекти податкової політики; 

 реалії податкової роботи та адміністрування податків; 

 специфіку податкового регулювання щодо окремих податків і 

зборів; 

 особливості справляння прямих і непрямих податків. 

Уміти: 

 приймати рішення щодо вибору напрямів та форм податкової 

політики; 

 застосовувати на практиці знання з обліку податків та зборів; 

 контролювати правильність визначення сум податкових 

зобов’язань з податків та зборів, а також своєчасність їх сплати; 

 визначати переваги застосування інструментів податкового 

регулювання. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Соціально-економічний зміст податкової політики.  

2. Наукова парадигма податкової політики. 

3. Інституціональне забезпечення формування та реалізації 

податкової політики. 

4. Напрями і форми реалізації податкової політики. 

5. Прагматика оподаткування та податкового регулювання в 

контексті ефективної податкової політики. 

6. Організація податкової роботи та адміністрування податків. 

7. Тенденції розвитку прямого оподаткування.  

8. Непряме оподаткування та його розвиток. 

9. Місцеве оподаткування і перспективи його реформування. 

10. Проблемні аспекти функціонування податкової політики. 

11. Перспективи уніфікації податкової політики в контексті 

глобалізаційних процесів. 

12. Стратегія податкового реформування і трансформація 

податкової політики. 

 

НПП 4. ОБЛІКОВІ ТЕОРІЇ ТА ЇХ РОЗВИТОК 

 

Мета дисципліни: засвоєння студентами сутності облікових теорій, 

підходів до класифікації бухгалтерських теорій та усвідомлення теоретико-

методологічного зв’язку бухгалтерської науки з практичною діяльністю. 

Завдання дисципліни: засвоєння загально - методологічних підходів до 

трактування теорій бухгалтерського обліку, ознайомлення із їх становленням 

та розвитком, з’ясування наявності різних підходів до класифікації облікових 

теорій; формування у студентів здатності проводити наукові дослідження з 
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метою вирішення проблем теорії, методики організації та практики обліку та 

оподаткування.  

Предмет дисципліни: процес становлення та розвитку науки 

бухгалтерський облік як системи бухгалтерських теорій. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен:  

Знати:  

 сутність теорій бухгалтерського обліку; 

 підходи до класифікації облікових теорій; 

 розвиток основних понять та категорій, що становлять зміст 

облікових теорій; 

 вплив досліджень окремих теоретиків на формування 

бухгалтерських теорій; 

 сучасні проблеми обліку та їх інтерпретацію з точки зору різних 

облікових теорій. 

Уміти:  

 формулювати існуючі підходи до трактування теорій 

бухгалтерського обліку; 

 визначати головні ознаки теорій бухгалтерського обліку; 

 визначати критерії класифікації теорій бухгалтерського обліку; 

 формулювати вплив наукової думки різних облікових шкіл на 

становлення і розвиток обліку; 

 оцінювати найбільш актуальні напрями досліджень в Україні які 

можуть призвести до розробки нових локальних теорій; 

 уміти співвідносити облікові теорії з економічними теоріями; 

 демонструвати вміння застосовувати наукові методи дослідження 

у сфері обліку та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику; 

 визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації та практики обліку та оподаткування, робити 

науково-обгрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Бухгалтерський облік як система наукових теорій. 

2. Гносеологічний і методологічний аналіз сучасного стану і 

тенденцій розвитку науки бухгалтерський облік. 

3. Підходи до виділення наукових теорій (інструменталістський, 

лінгвістичний, за способом аргументації, за способом виведення теорії та 

інші). 

4. Особливості правової, психологічної, інформаційної та 

лінгвістичної теорії обліку. 

5. Рівні теорії бухгалтерського обліку: фундаментальні, окремі, 

галузеві. 

6. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку. 
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5.3. ЦИКЛ ВИБІРКОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

5.3.1. БЛОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

ВЗП 1. МЕТОДИ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

Мета дисципліни: формування системи знань, необхідних для 

проведення наукових досліджень у сфері економіки, наукового світогляду, 

цілісного уявлення про методологію наукових економічних та статистичних 

досліджень, навичок практичного застосування конкретних методів 

наукового пошуку у професійній діяльності. 

Завдання дисципліни: засвоєння основ методології та методики 

наукового пошуку; вивчення сукупності базових методів, з використанням 

яких проводяться економіко-статистичні дослідження й огляд сфери їх 

практичного застосування; підготовка студентів до самостійної наукової 

діяльності. 

Предмет дисципліни: методи і способи наукового дослідження, 

загальні закономірності, організація роботи науковця. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 фундаментальні, загальні та специфічні закони, що функціонують 

у різних галузях наукового пізнання, їхню роль у науковому дослідженні; 

 етапи, логіку та загальну методологію проведення наукових 

досліджень в сфері економіки; 

 технології пошуку та опрацювання наукової інформації; 

 особливості організації і планування науково-дослідної роботи, 

програму та специфіку економіко-статистичних досліджень;  

 основні загальнонаукові та емпіричні методи, які 

використовуються при проведенні економічних та статистичних досліджень;  

 процедури забезпечення верифікації результатів дослідження. 

Уміти:  

 організовувати і планувати наукові економічні та статистичні 

дослідження; 

 формулювати завдання, теоретичні положення і робочі гіпотези 

наукового дослідження; 

 добирати й аналізувати необхідну інформацію за напрямком 

наукового дослідження, перевіряти гіпотези і приймати рішення, 

прогнозувати соціально-економічні процеси; 

 обґрунтовано обирати методичні прийоми та способи для 

проведення економіко-статистичних досліджень; 

 оцінювати й узагальнювати результати досліджень та розробляти 

на основі цього економічно обґрунтовані висновки. 
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Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність, мета, об’єкти, особливості організації, програма та 

специфіка економіко-статистичних досліджень. 

2. Зміст та основи розробки методики наукових економічних 

досліджень. 

3. Загальнонаукові та конкретнонаукові (емпіричні) методичні 

прийоми у дослідженні економіки. 

4. Економічний експеримент та експеримент у наукових 

дослідженнях. 

5. Аксіоматизація знань та причинні зв’язки у методології наукових 

досліджень. 

6. Традиційні способи обробки економічної інформації та методи 

елімінування в економічних дослідженнях. 

7. Кореляційний аналіз та методи математичного програмування в 

економіці. 

8. Методика проведення статистичної обробки економічних даних 

та визначення параметрів описової статистики. 

9. Завершення науково-дослідного процесу та вимоги до складання 

звіту. 

10. Узагальнення результатів наукових економічних досліджень. 

 

ВЗП 1. МІКРОЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Мета дисципліни: надання теоретичних знань і формування 

практичних навичок мікроекономічного аналізу державного регулювання 

ринків в процесі формування економічної політики країни.  

Завдання дисципліни: вивчення інструментарію і методології аналізу 

поведінки суб'єктів господарювання на ринках різного типу, методів 

оцінювання ролі політичних інститутів за суспільного вибору та ролі 

держави в ефективному забезпеченні країни суспільними благами.  

Предмет дисципліни: державна економічна політика на 

мікроекономічному рівні.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 термінологію та основні методи мікроекономічного аналізу 

державної політики; 

 загальні моделі поведінки суб’єктів господарювання в умовах 

впливу різних складових державної політики; 

 принципи прийняття й реалізації суб’єктами господарювання 

управлінських рішень; 

 характер інституціональних аспектів поведінки суб’єктів 

господарювання. 

Уміти: 
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 аналізувати і систематизувати фактори, що визначають специфіку 

поведінки економічними суб’єктами в умовах зміни державної політики; 

 оцінювати прийняті суб’єктами господарювання економічні 

рішення; 

 виявляти закономірності взаємодії ринку та його учасників; 

 досліджувати причинно-наслідкові зв’язки і прогнозувати 

наслідки прийнятих рішень; 

 оцінювати ефективність заходів державної політики щодо 

регулювання ринків і галузей. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Конкурентні ринки і державне регулювання. 

2. Ціновий контроль 

3. Вплив податків і субсидій на конкурентні ринки. 

4. Тарифний захист і політика торгівлі. 

5. Недосконала конкуренція і державна політика. 

6. Реакція монополій на встановлення верхньої межі цін, податків і 

субсидій. 

7. Державне регулювання діяльності природної монополії. 

8. Роль держави у визначенні суспільного вибору і досягненні 

добробуту. 

9. Вплив інституціональних чинників на суспільний вибір.  

 

ВЗП 2. ІНОЗЕМНА МОВА ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ 

 

Мета дисципліни: опанування відповідного рівня знань, навичок і 

вмінь, який забезпечуватиме необхідну для фахівця комунікативну 

спроможність в сферах професійного та ситуативного спілкування в усній та 

письмовій формах. 

Завдання дисципліни: вдосконалення та подальший розвиток знань, 

навичок і вмінь з іноземної мови, набутих в обсязі вузівської програми, в 

різних видах мовленнєвої діяльності. 

Предмет дисципліни: особливості та жанр іноземного наукового і 

ділового мовлення  й письма. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 граматичні структури, що є необхідними для гнучкого вираження 

відповідних функцій та понять, а також для розуміння і продукування 

широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

 правила синтаксису для розпізнавання і продукування широкого 

кола текстів в академічній та професійній сферах; 

 широкий діапазон словникового запасу (у тому числі 

термінології), що є необхідним в академічній та професійній сферах; 
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 мовні форми, властиві для офіційних та розмовних реєстрів. 

Уміти: 

 розуміти основні ідеї та розпізнавати відповідну інформацію в 

ході обговорень, дебатів, доповідей, бесід, що за тематикою пов’язані зі 

спеціальністю; 

 розуміти обговорення проблем загальнонаукового та професійно-

орієнтованого характеру, що має на меті досягнення порозуміння; 

 розуміти повідомлення та інструкції в академічному та 

професійному середовищі; 

 реагувати на основні ідеї та розпізнавати суттєво важливу 

інформацію під час обговорень, дискусій, бесід, що пов’язані з навчанням та 

професією; 

 чітко аргументувати власну позицію відносно актуальних питань 

в академічному та професійному житті (на конференціях, дискусіях в 

академічному навчальному середовищі);  

 реагувати на оголошення, доволі складні повідомлення та 

інструкції в академічному та професійному середовищах; 

 виступати з підготовленими індивідуальними презентаціями, 

щодо широкого кола тем академічного та професійного спрямування; 

 продукувати чіткий, детальний монолог з широкого кола тем, 

пов’язаних з навчанням та спеціальністю; 

 розуміти автентичні тексти, пов’язані зі спеціальністю, з 

підручників, популярних та спеціалізованих журналів та Інтернет-ресурсів; 

 визначати позицію і точки зору в автентичних текстах, 

пов’язаних з навчанням за спеціальністю; 

 розуміти намір автора письмового тексту і комунікативні 

наслідки висловлювання; 

 розуміти деталі у доволі складних рекламних матеріалах, 

інструкціях, специфікаціях; 

 розрізняти різні стилістичні реєстри усного та писемного 

мовлення; 

 писати зрозумілі, деталізовані тексти різного спрямування, 

пов’язані з особистою та професійною сферами; 

 писати у стандартному форматі деталізовані завдання і звіти, 

пов’язані з навчанням за спеціальністю; 

 заповнювати бланки для академічних та професійних цілей з 

високим ступенем граматичної коректності; 

 мати робочі знання граматичних структур, що є необхідними для 

гнучкого вираження відповідних функцій та понять, а також для розуміння і 

продукування широкого кола текстів в академічній та професійній сферах; 

 бути ознайомленими з правилами синтаксису, що дають 

можливість розпізнавати і продукувати широке коло текстів в академічній та 

професійній сферах. 
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Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Introduction. Translation and work with a word. Types of translation 

transformations. 

2. Annotation of the article. 

3. The nature of research. 

4. The process of research. 

5. Deciding on the research approach. 

6. Critical review of the literature. 

7. Quotations and referencing. 

8. Collecting and analyzing data. Types of quantitative data. 

9. Conferences and symposia. 

10. Structure of the scientific article. 

11. Computer technologies in research. 

12. Review of the article.Vocabulary to be used in discussing a scientific 

publication. 

 

ВЗП 2. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ  

 

Мета дисципліни: формування компетенцій стосовно сутності 

навчально-виховного процесу вищих навчальних закладів, теоретичних 

основ його формування та реалізації в практиці сучасного вищого 

навчального закладу.  

Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними основами навчально-

виховного процесу у вищих навчальних закладах, вивчення сутності нової 

освітньої політики в державі та основних напрямів її реалізації в практиці 

професійної підготовки фахівців, оволодіння сучасними підходами до 

технологізації освітнього процесу, оволодіння основами структурування 

елементів навчального процесу у комплексі його смислової, змістової та 

технологічної сторін, а також аналізу рівня їх продуктивності.  

Предмет дисципліни: навчально-виховний процес вищих навчальних 

закладів, процеси його формування та реалізації.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теоретико-практичні основи навчально-виховного процесу у 

вищих навчальних закладах; 

 суть освітньої парадигми держави в умовах світових 

глобалізаційних та інтеграційних тенденцій 

 знати структуру вищої освіти в Україні та специфіку науково-

педагогічної діяльності викладача вищої школи. 

Уміти:  

 використовувати законодавче та нормативно-правове 

забезпечення вищої освіти, сучасні засоби й технології організації та 

здійснення освітнього процесу, різноманітні аспекти виховної роботи із 
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студентами та інноваційні методи навчання 

 трансформувати теоретичні знання на рівень відповідних 

практичних орієнтирів; 

 аналізувати сутність стратегічних напрямів розвитку освіти в 

державі; 

 моделювати конкретну форму навчального заняття з теми за 

фахом; 

 визначати ефективність навчального заняття за комплексом 

базових критеріїв. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретичні основи педагогіки вищої школи в контексті інноваційної 

освіти. 

2. Цілісний освітній простір та вплив глобалізації й інтеграції на його 

розвиток. 

3. Стратегія розвитку освіти в сучасних умовах. 

4. Теоретичні основи педагогічного процесу у ВНЗ. 

5. Методи та організаційні форми навчання у ВНЗ. 

6. Технології навчання у вищій школі. 

7. Контроль та оцінювання професійних компетенцій студентів ВНЗ. 

 

ВЗП 3. ЕКОНОМІКА ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ 

 

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики 

організації роботи та керування органами державної податкової служби в 

Україні та в зарубіжних країнах; з основ економіки державного сектору, 

визначення ролі держави в економічній системі, її завдань; організації та 

правового регулювання здійснення державних закупівель, а також в 

індивідуальному опрацюванні студентами наявних підходів щодо визначення 

ефективності функціонування окремих суб’єктів державного сектору 

економіки. 

Завдання дисципліни: навчити студентів правильно застосовувати 

теоретичні знання з питань функціонування держави та визначення її ролі в 

системі економічних відносин, організації та правового регулювання 

здійснення державних закупівель та ін. 

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, нормативно-правових 

засад функціонування державного сектору економіки; визначення ролі 

держави в системі економічних відносин; особливості матеріального 

забезпечення та розвитку ресурсного забезпечення державного сектору. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теоретико-методологічні основи економіки державного сектора; 

 основи організаційно-правового регулювання державного сектора 
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економіки; 

 структуру доходів державного сектора економіки та специфіку їх 

формування; 

 структуру та особливості здійснення видатків державного 

сектора економіки; 

 сутність та особливості закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти. 

Уміти 

 застосувати отриманні знання в практиці роботи на 

підприємствах державного сектору економіки; 

 реалізовувати адміністративно-управлінські функції у 

сферідіяльності органів державного сектору; 

 володіти прикладними прийомами державних закупівель, 

складання фінансових планів, документування господарських операцій в 

державному секторі економіки. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретико-методологічні основи економіки державного сектора. 

2. Теорії державних витрат та формування дохідної частини 

державного бюджету.  

3. Доходи державного сектора економіки. 

4. Видатки державного сектора економіки. 

5. Закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. 

6. Державне підприємництво і його роль в економіці державного 

сектора. 

7. Класифікація органів державного сектору та їх особливості. 

 

ВЗП 3. СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

 

Мета дисципліни: формування науково-практичного підходу до 

управління, засвоєння концептуальних моделей сучасного управління з 

подальшим застосуванням їх у практичній діяльності.  

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ та оволодіння 

практичними навичками щодо методів та систем управління, оцінки сталості 

функціонування об’єкту управління, формування здатності вирішувати 

складні проблеми інноваційного характеру та приймати продуктивні рішення 

у сфері управління з урахуванням особливостей майбутньої професійної 

діяльності, а також досягнень науково-технічного прогресу, набуття вмінь 

практично застосовувати етичні норми у відносинах в колективній та 

професійній діяльностях.  

Предмет дисципліни: сучасні тенденції розвитку філософії 

управління.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 
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Знати: 

 сутність управління як явища соціального і духовного буття 

людини, його специфіку і місце в системі культури; 

 генезис теорії управління як однієї з форм духовно-теоретичного 

освоєння світу; 

 основні положення різних філософських вчень у сфері 

управління суспільством; 

 сучасні тенденції розвитку філософії управління. 

Уміти:  

 застосовувати філософсько-методологічний зміст категоріально-

понятійного апарату навчальної дисципліни в управлінській діяльності;  

 орієнтуватися в основних методах і системах управління, 

обґрунтовано вибирати найефективніші системи та методи управління; 

 оцінювати стабільність функціонування об’єкту управління в 

умовах конфліктних ситуацій та віднаходити шляхи їх усунення; 

 обґрунтовувати та забезпечувати виконання комплексу робіт з 

вирішення складних проблем інноваційного характеру; 

 приймати продуктивні рішення у сфері управління з урахуванням 

особливостей майбутньої професійної діяльності, а також досягнень науково-

технічного прогресу. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сучасні проблеми управління: предмет, об’єкт і завдання. 

2. Історія і сучасний стан філософського осмислення феномену 

управління. 

3. Теоретико-методологічні засади соціального управління. 

4. Моделі управління: онтологічні та гносеологічні аспекти. 

5. Антропологічний та аксіологічний дискурси управлінської 

діяльності. 

6. Філософські засади прийняття управлінських рішень. 

 

ВЗП 4. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ  

 

Мета дисципліни: набуття студентами знань та вмінь щодо 

управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною 

діяльністю; формування системи обліково-аналітичного забезпечення, що 

об’єднує облікові та аналітичні операції в один процес, здійснює 

оперативний мікроаналіз та використовує його результати при моделюванні 

управлінських рішень.  

Завдання дисципліни: вивчення сутності та методологічних основ 

фінансового менеджменту, обліково-аналітичної системи; дослідження їх 

елементів та ролі інформаційного забезпечення у прийнятті науково-

обґрунтованих управлінських рішень; формування здатності до науково-
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дослідної та аналітичної роботи з метою отримання нових знань та їх 

використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття 

управлінських рішень в сфері фінансового менеджменту. 

Предмет дисципліни: інформаційні ресурси, що використовуються 

для прийняття управлінських рішень та специфічна сфера відносин, які 

виникають у процесі управління фінансами підприємств. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теорію, методику і практику формування облікової інформації 

для сучасних і потенційних потреб фінансового менеджменту; 

 порядок формування та структуру облікової політики щодо 

інформаційного забезпечення потреб фінансового менеджменту; 

 методологічні основи і особливості обліково-аналітичного 

забезпечення в управлінні фінансовими ресурсами;  

 концептуальні основи фінансового менеджменту, його значення 

та вплив на ефективність діяльності підприємства; 

 особливості організації фінансового менеджменту на 

підприємствах різних організаційно-правових форм і форм власності; 

Уміти:  

 юджетування та методичні підходи до аналізу фінансового стану 

і фінансових результатів. 

 ідентифікувати та здійснювати аналіз внутрішніх та зовнішніх 

чинників, що мають вплив на стратегію діяльності суб’єктів господарювання 

та визначають їх економічну поведінку; 

 виявляти ступінь корисності та повноти інформації, що міститься 

у фінансових і статистичних звітах, для різних груп користувачів; 

 аналізувати економічне середовище діяльності підприємства та 

визначати його вплив на фінансові результати суб'єктів господарювання;  

 розробляти методичні підходи та схеми інформаційного 

забезпечення управління оборотними і необоротними активами, 

інвестиціями, інноваціями;  

 застосовувати сучасні методичні підходи до розробки бюджетів 

суб'єктів господарювання; 

 досліджувати потреби фінансового менеджменту в обліково-

аналітичному забезпеченні і надавати рекомендації для його вдосконалення. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту. 

2. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. 

3. Обліково-аналітичне забезпечення фінансового менеджменту. 

4. Системи і методи внутрішнього фінансового контролю. 

5. Управління грошовими потоками на підприємстві. 

6. Аналіз фінансових звітів. 
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ВЗП 4. СУЧАСНІ ЕКОНОМІЧНІ ТЕОРІЇ 

 

Мета дисципліни: формування знань з основних проблем сучасної 

економічної теорії, її провідних напрямів і закономірностей розвитку 

механізмів функціонування господарських систем з позицій найвідоміших 

шкіл сучасної економічної теорії. 

Завдання дисципліни: забезпечення фундаментальної економічної 

підготовки фахівців з урахуванням передових надбань світової теоретичної 

думки, опанування категоріально-понятійного апарату і методології 

досліджень різних шкіл, формування уявлень про основні та альтернативні 

течії сучасної економічної думки, аналіз наукового внеску окремих авторів і 

шкіл у сучасну економічну теорію.  

Предмет дисципліни: теоретико-методологічні концепції та 

інструментарій дослідження основних шкіл економічної теорії на зламі ХХ-

ХХІ ст.   

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 основну проблематику досліджень у сучасній економічній думці; 

 головні напрями і школи сучасної економічної теорії; 

 наукові здобутки провідних представників сучасної економічної 

науки; 

 місце і роль економічних ідей і пропозицій сучасної теорії в 

економічній політиці провідних країн Заходу. 

Уміти:  

 аналізувати економічні ситуації з позицій різних шкіл сучасної 

економічної думки;  

 розкривати сутність основних течій сучасної економічної теорії 

та погляди її провідних представників; 

 робити порівняльний аналіз окремих доктрин, шкіл, течій 

сучасної економічної науки. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Генезис сучасних економічних теорій. 

2. Методологія економічної науки і сучасні моделі розвитку 

економічної теорії. 

3. Еволюція кейнсіанства. 

4. Сучасні концепції неолібералізму і соціальної школи. 

5. Монетаризм як основна школа сучасної неокласики. 

6. Теорії економічного неоконсерватизму. 

7. Структура та основні теорії неоінституціоналізму. 

8. Економічні теорії сучасного марксизму і соціал-демократії. 

9. Економісти – лауреати Нобелівської премії.  
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5.3.2. БЛОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

«ОБЛІК, КОНТРОЛЬ І ОПОДАТКУВАННЯ В УПРАВЛІННІ» 

 

ВПП 1. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕТОДОЛОГІЇ ТА 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ Й КОНТРОЛЮ 

 

Мета дисципліни: оволодіння системою знань з сучасного 

трактування та перспективних напрямів облікової та контрольної теорії й 

практики; набуття навичок критичного мислення та оцінки нових ідей і 

концепцій в світлі історичного та сучасного розвитку бухгалтерського обліку 

й контролю; освоєння елементів техніки наукового передбачення та 

прогнозування.  

Завдання дисципліни: набуття уявлення про формування основних 

прийомів та методів бухгалтерського обліку й контролю, про становлення та 

розвиток облікової науки, формулювання основних проблем, про зміну 

загальних концепцій обліку та розвиток методології обліку; формування 

здатності проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних 

проблем теорії, методики, організації та практики обліку й контролю.  

Предмет дисципліни: ретроспективний та перспективний розвиток 

теорії та практики ведення бухгалтерського обліку, становлення основних 

його прийомів та методів, еволюція облікових теорій та концепцій.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 історичний процес становлення бухгалтерського обліку й 

контролю;  

 етапи формування основних прийомів та методів обліку й 

контролю; 

 закономірності змін загальних концепцій обліку й контролю; 

 фактори, під впливом яких здійснюється формування облікових 

категорій; 

 сучасні проблеми обліку й контролю та їх інтерпретацію з точки 

зору різних економічних теорій та облікових шкіл. 

Уміти:  

 критично оцінювати і розуміти альтернативні підходи до 

вирішення проблем, пов’язаних з реформуванням системи обліку, контролю 

та звітності, змінами у нормативному регламентуванні, обліковій політиці, 

удосконаленням внутрішньогосподарського обліку, розробкою робочого 

плану рахунків, регістрів, звітності;  

 робити огляд, постановку та формулювати можливі шляхи 

розв’язання теоретичних та методологічних проблем обліку; 

 уміти визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у 

сфері теорії, методики, організації та практики обліку і контролю, робити 

науково-обґрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення. 
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Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Місце досліджень розвитку методології бухгалтерського обліку та 

його періодизація.  

2. Виникнення бухгалтерського обліку та формування основних його 

прийомів та їх розвиток. 

3. Становлення бухгалтерської науки в другій половині Х1Х – на 

початку ХХ століття та формування основних облікових шкіл. 

4. Розвиток облікової теорії та практики в другій половині ХХ 

століття та ХХІ столітті. 

5. Вітчизняні облікові школи та їх розвиток. 

6. Сучасні проблеми облікової теорії та практики. 

7. Становлення та розвиток системи контролю та аудиту в світі та в 

Україні. 

 

ВПП 2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 

 

Мета дисципліни: формування системи знань з підготовки 

облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських 

рішень на всіх рівнях управління підприємством. 

Завдання дисципліни: вивчення концептуальних засад використання 

бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління 

підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського 

обліку в системі управління підприємством.  

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних та практичних аспектів 

формування облікової інформації для управління економічним об’єктом. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теорію, методологію, практику формування облікової 

інформації для сучасних і потенційних потреб управління 

підприємством; 

 теоретичні, методичні та практичні засади використання 

бухгалтерського обліку як інформаційного джерела в управлінні 

підприємством; 

 порядок формування бухгалтерської звітності для управління 

підприємством; 

 сутність професійного судження та порядок його застосування 

в бухгалтерському обліку; 

 знати теорію, методику, організацію і практику формування 

облікової інформації для сучасних і потенційних потреб управління 

розвитком суб’єктів господарювання. 

Уміти: 

 класифікувати облікову інформацію, будувати систему 

бухгалтерського обліку для потреб управління; 
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 організовувати формування облікової інформації за стадіями 

облікового процесу, управляти якістю бухгалтерського обліку, 

контролювати якість облікової інформації; 

 здійснювати підготовку бухгалтерської звітності, визначати 

інформаційні потреби користувачів облікової інформації в управлінні 

підприємством, консультувати управлінський персонал підприємства щодо 

облікової інформації, розробляти форми управлінської бухгалтерської 

звітності; 

 формувати управлінську бухгалтерську звітність для управління 

економічним об’єктом; 

 оцінювати інформаційні потреби користувачів, якість облікової 

інформації та бухгалтерську звітність; 

 застосовувати техніки та методики надання облікової 

інформації для сучасних та потенційних потреб управління 

підприємством; 

 аналізувати фінансові та не фінансові дані для формування 

релевантної інформації в цілях прийняття управлінських рішень. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні 

підприємством. 

2. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством. 

3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської 

бухгалтерської звітності. 

4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень. 

5. Облікова політика в ціноутворенні. 

6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства. 

7. Збалансована система показників у формуванні обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємством. 

8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в 

управлінні підприємством. 

9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень. 

10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень. 

11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства. 

12. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку. 

 

ВПП 3. ОБЛІК У НЕВИРОБНИЧІЙ СФЕРІ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів ґрунтовної системи знань, 

вмінь та практичних навичок бухгалтерського обліку операцій невиробничої 

сфери та здатності до діяльності з консультування власників, менеджменту 

підприємств, установ та організацій, які здійснюють надання послуг 
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нематеріального характеру суспільству і населенню. 

Завдання дисципліни: ознайомити студентів з особливостями 

діяльності підприємств, установ та організацій, які здійснюють надання 

послуг нематеріального характеру суспільству і населенню, та їх впливом на 

постановку обліку; формування знань, вмінь та навичок, необхідних для 

облікового відображення таких операцій. 

Предмет дисципліни: діяльність підприємств, установ та організацій, 

які здійснюють функції щодо надання послуг нематеріального характеру 

суспільству і населенню.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 законодавчу базу України в сфері регулювання діяльності в 

невиробничій сфері; 

 концептуальні засади та механізм здійснення операцій у 

невиробничій сфері; 

 вимоги в області документування та відображення основних 

операцій у невиробничій сфері на рахунках бухгалтерського обліку; 

 принципи підготовки та подання фінансової звітності у 

невиробничій сфері. 

Уміти: 

 документально оформляти господарські операції; 

 вести синтетичний та аналітичний облік діяльності у 

невиробничій сфері у відповідних регістрах; 

 визначати фінансовий результат діяльності; 

 складати фінансову звітність; 

 готувати й обґрунтовувати висновки для консультування 

власників, менеджменту підприємств, установ та організацій, які здійснюють 

функції щодо надання послуг нематеріального характеру суспільству і 

населенню, та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність невиробничої сфери та класифікація її складових. 

2. Особливості страхової діяльності, що впливають на постановку 

обліку. 

3. Облік страхової діяльності. 

4. Особливості діяльності підприємств житлово-комунального 

господарства, що впливають на постановку обліку. 

5. Облік у житлово-комунальному господарстві. 

6. Поняття та класифікація неприбуткових організацій. 

7. Облік доходів і витрат у неприбуткових організаціях. 

8. Особливості бухгалтерського обліку в деяких видах неприбуткових 

організацій. 
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ВПП 4. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів ґрунтовної системи знань і 

практичних навичок з питань здійснення, обліку та оподаткування операцій 

зовнішньоекономічної діяльності. 

Завдання дисципліни: ознайомлення з сучасним станом 

зовнішньоекономічних зв’язків України та методами підвищення 

ефективності експортно-імпортних операцій; дослідження механізму 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності; вивчення фінансових основ 

організації зовнішньоекономічної діяльності; набуття навичок щодо 

документального оформлення зовнішньоекономічних операцій, 

відображення операцій на бухгалтерських рахунках та складання необхідних 

форм звітності. 

Предмет дисципліни: операції, що виникають при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарської діяльності. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 законодавчу базу України в сфері регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 концептуальні засади та механізм здійснення 

зовнішньоекономічних операцій; 

 правові засади валютно-фінансових відносин підприємств із 

зарубіжними партнерами; 

 правові засади та процедуру здійснення митного оформлення і 

контролю експортно-імпортних вантажів; 

 механізм міжнародної системи розрахунків. 

Уміти:  

 користуватись нормативними актами та інструкційними 

матеріалами, які регламентують облік зовнішньоекономічної діяльності; 

 формувати умови та положення зовнішньоторговельних 

контрактів; 

 декларувати вантажі при перетинанні митного кордону України; 

 складати калькуляції та проводити аналіз цін щодо 

зовнішньоторговельних операцій; 

 правильно розраховувати суми належних до сплати податків і 

складати фінансову звітність; 

 здійснювати облікове відображення зовнішньоекономічних 

операцій на бухгалтерських рахунках;  

 готувати й обґрунтовувати висновки для консультування 

власників, менеджменту суб’єкта господарювання у сфері обліку, аналізу, 

контролю, оподаткування зовнішньоекономічних операцій. 
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Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Загальна характеристика зовнішньоекономічної діяльності в 

Україні. 

2. Договірні відносини у зовнішньоекономічній діяльності. 

3. Особливості митного оформлення вантажів. 

4. Облік валютно-фінансових операцій у зовнішньоекономічній 

діяльності. 

5. Особливості здійснення, обліку та оподаткування експортних 

операцій. 

6. Особливості здійснення, обліку та оподаткування бартерних 

операцій у зовнішньоекономічній діяльності. 

7. Особливості здійснення, обліку та оподаткування операцій з 

давальницькою сировиною у зовнішньоекономічній діяльності. 

 

ВПП 5. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Мета дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і 

практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з організації 

бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й 

аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення 

управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: теоретичні і практичні засади побудови 

системи бухгалтерського обліку та організації облікового процесу на 

підприємстві. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сутність і концептуальні основи організації бухгалтерського 

обліку; 

 нормативно-правове забезпечення процесів організації та 

ведення бухгалтерського обліку; 

 права і обов’язки бухгалтера; 

 методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; 

 порядок організації бухгалтерського обліку в умовах 

використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

 номенклатуру бухгалтерського діловодства; 

 організацію праці фахівців, зайнятих бухгалтерським обліком 

на підприємстві; 

 методику визначення нормативної чисельності бухгалтерського 

персоналу; 

 особливості організації бухгалтерського обліку на окремих 

ділянках. 

Уміти: 
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 організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту; 

 визначати порядок організації формування інформації за стадіями 

облікового процесу, управляти якістю обліку і контролю з урахуванням 

професійного судження; 

 організовувати функціонування та розвиток системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахування потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання; 

 визначати об’єкти організації обліку; 

 визначати нормативну чисельність облікового персоналу; 

 формувати підрозділи бухгалтерської служби, розробляти 

положення про них та посадові інструкції для персоналу; 

 будувати графіки роботи облікового персоналу. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та 

облікова політика підприємства. 

3. Формування і функціонування облікових підрозділів. 

4. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на 

підприємстві. 

5. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

бухгалтерського обліку. 

6. Формування системи документування господарських операцій 

та документообігу. 

7. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань. 

8. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

9. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для 

цілей управління. 

10. Формування та опрацювання фінансової, управлінської й 

податкової звітності підприємства. 

11. Система захисту облікової інформації. 

 

ВПП 6. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ 

 

Мета дисципліни: надання знань про організаційні, правові та 

нормативні засади побудови системи міжнародних стандартів обліку та 

звітності, а також про методологічні засади їх застосування і правила 

складання фінансових звітів за принципами МСФЗ. 

Завдання дисципліни: засвоєння студентами знань щодо принципів та 

методів відображення в обліку та представлення у фінансовій звітності 

активів, капіталу та зобов’язань у відповідності до міжнародних стандартів 

фінансової звітності. 
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Предмет дисципліни: принципи, методи, способи та прийоми ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності за міжнародними 

стандартами. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 теорію, методику, організацію та практику формування облікової 

інформації для сучасних і потенційних потреб управління суб’єктами 

господарювання відповідно до вимог міжнародних стандартів фінансової 

звітності; 

 ієрархічну структуру та сфери застосування МСФЗ відповідно до 

об’єктів регулювання;  

 структуру фінансової звітності згідно з вимогами МСФЗ; 

 вимоги до облікової політики за організаційним аспектом та 

методичними складовими, що відповідають потребам складання фінансової 

звітності за МСФЗ; 

 вимоги та перспективи застосування МСФЗ суб’єктами 

господарювання в Україні.  

Уміти:  

 формувати фінансову звітність за міжнародними стандартами, 

інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію 

для прийняття управлінських рішень; 

 визначати облікову політику підприємства, яка б задовольняла 

потреби користувачів звітності, керівництва підприємства та була 

узгодженою з МСФЗ;  

 готувати висновки і пропозиції щодо оптимізації облікової 

політики у форматі подання фінансових звітів, складених за МСФЗ. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Історія становлення та розвитку міжнародних стандартів, сучасний 

стан їх розробки та застосування.  

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: загальна 

характеристика.  

3. Принципи підготовки та подання фінансової звітності.  

4. Загальні вимоги до складання та подання фінансової звітності. 

5. Сучасний стан, проблеми та перспективи застосування МСФЗ в 

Україні.  

6. Особливості складання балансу за міжнародними стандартами. 

7. Особливості складання звіту про прибутки та збитки за 

міжнародними стандартами. 

8. Особливості складання звіту про рух грошових коштів за 

міжнародними стандартами. 

9. Облік податку на прибуток за міжнародними стандартами. 

 



 

 

55 

ВПП 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики 

ведення бухгалтерського обліку екологічної діяльності підприємств, що 

відповідає політиці підвищення результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу.  

Завдання дисципліни: вивчення організації та ведення бухгалтерського 

обліку екологічної діяльності підприємств на основі діючого в Україні 

нормативного поля та існуючої методологічної бази. 

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, методичних та 

організаційних аспектів обліку екологічної діяльності підприємств. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен. 

Знати: 

 сутність, види та напрями екологічної діяльності підприємств; 

 законодавче регламентування екологічної діяльності 

підприємств; 

 необхідність, стан та проблеми запровадження екологічного 

обліку в Україні; 

 сутність, склад та класифікацію витрат на екологічну діяльність 

підприємства; 

 порядок відображення в обліку екологічної діяльності 

підприємств; 

 порядок оподаткування екологічної діяльності підприємств; 

 відображення екологічної діяльності підприємств у звітності; 

 контроль екологічної діяльності підприємств, основні способи, 

суб’єкти та об’єкти контролю; 

Уміти: 

 визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні, демонструвати навички надання консультацій 

управлінському персоналу суб’єктам господарювання щодо облікової 

інформації у сфері екологічної діяльності;  

 формувати облікову політику підприємства щодо обліку 

екологічної діяльності; 

 здійснювати облік витрат екологічної діяльності підприємства 

згідно до вимог чинного законодавства; 

 здійснювати розрахунки за екологічним податком та складати 

податкову звітність; 

 використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття 

ефективних управлінських рішень щодо управління екологічною діяльністю 

підприємства; 

 формувати статистичну звітність підприємства щодо екологічної 

діяльності. 
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Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність та законодавче регламентування екологічної  діяльності 

підприємств. 

2. Облік як засіб інформаційного забезпечення управління 

екологічною діяльністю. 

3. Витрати екологічної діяльності підприємств та їх облік. 

4. Відображення екологічної діяльності підприємств у звітності. 

5. Облік та контроль екологічного оподаткування. 

6. Контроль екологічної діяльності підприємств. 

7. Екологічний аудит, як метод контролю екологічної діяльності 

підприємств. 

8. Екологічна експертиза, як метод контролю екологічної діяльності 

підприємств, її суб’єкти та об’єкти. 

 

ВПП 8. ОЦІНКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ 

УПРАВЛІННЯ  

 

Мета дисципліни: формування у студентів знання передумов та 

розуміння механізмів впливу способів та методів облікових оцінок на 

розвиток підприємства для цілей ефективного управління ним.  

Завдання дисципліни: засвоєння студентами сутності оцінки в 

сучасній системі інформаційного забезпечення управління, засвоєння методів 

оцінки відповідно до потреб складання фінансової звітності та аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії 

розвитку підприємства в умовах невизначеності та ризику, та потреб 

інформаційного забезпечення управління вартістю підприємства. 

Предмет дисципліни: розвиток, методологія та методика оцінки 

облікових об’єктів як основа інформаційного забезпечення управління 

підприємством.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теорію, методику, організацію і практику оцінки активів та 

капіталу при формуванні облікової інформації для сучасних і потенційних 

потреб управління; 

 принципи бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок з методами 

оцінки різних об’єктів обліку; 

 підходи до оцінки активів підприємства в залежності від 

управлінських стратегій;  

 економічний зміст методів оцінки зобов’язань підприємства; 

 розвиток методів оцінки доходів і витрат та їх вплив на 

реалізацію цілей управління;  

 підходи до визначення вартості підприємства в цілому та їх 

взаємозв’язок з цілепокладанням в управлінні підприємством; 
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 розвиток методів оцінки ділової репутації підприємства;  

Уміти: 

 аналізувати історичні передумови і прогнозувати тенденції 

подальшого розвитку оцінки та її ролі в управлінні підприємством; 

 виявляти та оцінювати взаємозв’язок принципів бухгалтерського 

обліку та методів оцінки різних об’єктів обліку; 

 розробляти підходи до реалізації управлінських стратегій з 

використанням прийомів оцінки, вироблених з врахуванням різних 

концепцій капіталу та балансових теорій; 

 генерувати організаційні та методичні підходи до визначення 

вартості підприємства в цілому в залежності від цілей управління 

підприємством. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Розвиток оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку і 

інформаційної основи ефективного управління. 

2. Принципи бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок з методами 

оцінки об’єктів обліку. 

3. Підходи до оцінки під впливом різних економічних теорій, 

концепцій капіталу, балансових теорій та облікових шкіл.  

4. Оцінка активів підприємства під впливом різних управлінських 

стратегій.  

5. Вплив цілей управління на методи оцінки зобов’язань 

підприємства. 

6. Розвиток методів оцінки доходів і витрат та їх вплив на реалізацію 

цілей управління підприємством. 

7. Необхідність оцінки вартості підприємства в цілому та її методичні 

аспекти. 

8. Розвиток прийомів, методів та  технологій оцінки об’єктів обліку і 

управління під впливом глобалізації та інформатизації.  

 

 

5.3.3. БЛОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

«ОБЛІК І КОНТРОЛЬ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ» 

 

ВПП 1. РОЗВИТОК ОБЛІКУ ТА КОНТРОЛЮ В ДЕРЖАВНОМУ 

СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів цілісної системи знань 

щодо стратегічних напрямків розвитку обліку та контролю в державному 

секторі в контексті реформування вітчизняної системи державного 

управління та гармонізації бухгалтерського обліку з відповідними світовими 

та європейськими стандартами. 
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Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо сутності, цілей і 

завдань планування розвитку бухгалтерського обліку і контролю, тенденцій 

їх розвитку у сучасних умовах господарювання, формулювання основних 

проблем та прогнозування перспективного розвитку. 

Предмет дисципліни: ретроспективний та перспективний розвиток 

обліку та контролю в державному секторі, організація планування розвитку 

бухгалтерського обліку та контролю. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 закономірності змін загальних концепцій обліку в державному 

секторі; 

 світовий досвід організації обліку та контролю в державному 

секторі та можливості його застосування в Україні; 

 організаційні засади щодо планування розвитку бухгалтерського 

обліку та контролю; 

 стадії і процедури планування розвитку бухгалтерського обліку; 

 фактори, під впливом яких змінюється бухгалтерський облік в 

державному секторі; 

 основні напрями та проблеми реформування системи державного 

фінансового контролю, шляхи підвищення його ефективності.  

Уміти:  

 аналізувати та оцінювати світовий досвід організації обліку та 

контролю в державному секторі; 

 критично оцінювати і розуміти альтернативні підходи до 

вирішення проблем, пов’язаних з реформуванням системи обліку та 

звітності, змінами у нормативному регламентуванні, обліковій політиці; 

 робити огляд, постановку та формулювати можливі шляхи 

розв’язання теоретичних та методологічних проблем обліку; 

 визначати ефективність заходів щодо розвитку бухгалтерського 

обліку та контролю; 

 реалізовувати адміністративно-управлінські функції у сфері 

діяльності органів державного сектору; 

 визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері 

теорії, методики, організації обліку, аналізу та контролю діяльності суб’єктів 

господарювання в державному секторі економіки, робити науково-

обгрунтовані висновки та розробляти пропозиції щодо їх вирішення.  

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Концептуальні підходи до розроблення стратегії розвитку 

бухгалтерського обліку в Україні. 

2. Розвиток бухгалтерського обліку в органах державного сектору в 

контексті провадження заходів з імплементації Угоди про асоціацію між 

Україною та ЄС.  
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3. Розвиток державного внутрішнього фінансового контролю в 

контексті реформування вітчизняної системи державного управління.  

4. Організаційно-методологічні засади та практика побудови надійних 

систем внутрішнього контролю в органах державного сектору відповідно до 

міжнародно визнаних стандартів та досвіду країн ЄС.  

5. Гармонізація системи бухгалтерського обліку і фінансової звітності у 

державному секторі з відповідними світовими та європейськими 

стандартами. 

 

ВПП 2. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ 

ЕКОНОМІКИ 

 

Мета дисципліни: оволодіння теоретичними положеннями та 

практичними навичками обґрунтування, вибору та оптимізації облікової 

політики у державному секторі економіки. 

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад формування 

облікової політики; набуття практичних навичок її оцінки, вибору та 

обґрунтування; оволодіння технікою оптимізації облікової політики у 

державному секторі економіки. 

Предмет дисципліни: принципи, методи, способи та прийоми ведення 

бухгалтерського обліку у державному секторі економіки. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 нормативні, методичні та інші матеріали, що регламентують 

організацію та методику ведення бухгалтерського обліку та складання 

фінансової звітності у державному секторі економіки; 

 організаційні аспекти застосування облікової політики у 

бюджетних установах; 

 елементи облікової політики, що визначають методику обліку 

облікових об’єктів та альтернативні варіанти їх реалізації у державному 

секторі економіки; 

 податкові аспекти формування облікової політики бюджетної 

установи; 

 порядок розробки, оформлення, затвердження та зміни облікової 

політики бюджетної установи; 

 особливості формування облікової політики у закладах освіти, 

охорони здоров’я, адміністративних та інших бюджетних установах. 

Уміти:  

 формулювати завдання, розробляти методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового обліку та контролю у відповідності зі 

специфікою діяльності бюджетної установи; 

 розробляти та оптимізувати облікову політику з врахуванням 

особливостей установ та організацій; 
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 обирати оптимальні методи та способи ведення обліку серед 

альтернатив дозволених діючим законодавством при формуванні фінансової 

звітності у бюджетних установах; 

 обирати оптимальні альтернативи ведення обліку для потреб 

формування податкової звітності; 

 формувати наказ про облікову політику установи; 

 розробляти регламенти, що фіксують облікову політику 

установи; 

 аналізувати діючу в установі облікову політику з метою оцінки її 

відповідності діючому законодавству, галузевим та організаційним 

особливостям, стратегічним цілям розвитку установи; 

 здійснювати адміністративно-управлінські функції в державному 

секторі економіки; 

 застосовувати інноваційні технології, обґрунтовувати вибір та 

застосовувати методики підготовки і надання облікової інформації для 

потреб управління в державному секторі економіки. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Облікова політика як інструмент фінансової звітності. 

2. Облікова політика як інструмент управління бухгалтерським 

обліком. 

3. Порядок розробки оформлення та затвердження облікової політики 

установи. 

4. Організаційні аспекти облікової політики. 

5. Методичні аспекти облікової політики щодо окремих об’єктів 

обліку. 

6. Формування облікової політики в частині забезпечення вимог 

податкового законодавства. 

7. Особливості формування облікової політики на підприємствах 

державного сектору економіки різного відомчого підпорядкування. 

 

ВПП 3. ОБЛІК І КОНТРОЛЬ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ 

 

Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців професійних 

знань з організації діяльності органів місцевого самоврядування, що 

визначають побудову системи бухгалтерського обліку та оперативного 

економічного контролю; вивчення теорії та практики організації 

бухгалтерського обліку та контролю в органах місцевого самоврядування. 

Завдання дисципліни: формування цілісної системи знань про 

особливості діяльності, методологію та організацію обліку в органах 

місцевого самоврядування; опанування студентами професійних знань з 

побудови системи контролю в органах місцевого самоврядування, що 
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включає вивчення його методичних прийомів, методики та організації 

проведення.  
Предмет дисципліни: облікове відображення операцій пов'язаних з 

рухом бюджетних коштів у процесі їх споживання. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 організаційні особливості діяльності органів місцевого 

самоврядування, як представників державного сектору економіки; 

 економічну сутність об’єктів бухгалтерського обліку в органах 

місцевого самоврядування; 

 особливості формування кошторису органами місцевого 

самоврядування; 

 зміст нормативно-правових документів, що регламентують облік 

в органах місцевого самоврядування; 

 економічну сутність, суб’єкти, об’єкти та функції контролю в 

органах місцевого самоврядування. 

Уміти: 

 обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-

управлінських функцій у сфері діяльності органів місцевого самоврядування; 

 здійснювати адміністративно-управлінські функції в органах 

місцевого самоврядування; 

 заповнювати бухгалтерські регістри; 

 складати типові бухгалтерські проведення; 

 формувати фінансову та кошторисну звітність органів місцевого 

самоврядування; 

 організувати ефективний контроль та виконувати контрольні 

процедури; 

 узагальнювати результати контрольних процедур та надавати 

пропозиції щодо усунення виявлених недоліків. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретичні основи діяльності місцевого самоврядування: основні 

принципи і моделі. 

2. Міжнародні стандарти діяльності місцевого самоврядування. 

3. Організаційна основа місцевого самоврядування в Україні як 

вихідний чинник регламентування на місцевому рівні. 

4. Особливості формування кошторису органів місцевого 

самоврядування. 

5. Облік виконання кошторису в органах місцевого самоврядування. 

6. Порядок здійснення контролю в органах місцевого самоврядування. 
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ВПП 4. БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ 

 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних та практичних 

знань з організації та управління бюджетним процесом у державі.  

Завдання дисципліни: вивчення завдань, функцій та структури органів 

оперативного управління бюджетом; засвоєння теоретичних основ 

організації бюджетного процесу; формування теоретичних і практичних 

знань стосовно організації виконання доходної та видаткової частини 

бюджету; оволодіння навичками з обліку виконання бюджету у фінансових 

органах та складання бюджетної звітності; оволодіння методами контрольної 

роботи фінансових органів щодо виконання бюджету. 

Предмет дисципліни: відносини, що формуються в процесі організації 

та управління бюджетним процесом у державі. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 сутність та складові бюджетного менеджменту;  

 сутність та структуру бюджету держави як об’єкта управління;  

 структуру органів оперативного управління бюджетом, органів, 

що забезпечують виконання бюджету та контроль за його виконанням, їх 

функції та завдання діяльності;  

 основи, методи, рівні та етапи бюджетного планування;  

 принципи виконання бюджету, структуру документообороту, 

пов’язаного із плануванням та виконання бюджету; 

 організацію і методику обліку виконання бюджету, структуру 

звітності з виконання бюджету; 

 види, форми та методи державного фінансового контролю в сфері 

бюджетного менеджменту;  

 існуючі підходи до організації бюджетного менеджменту в 

зарубіжних країнах. 

Уміти: 

 здійснювати планування доходів та видатків бюджетів різних 

рівнів;  

 здійснювати облік та контроль виконання бюджету; 

 уміти складати звітність за результатами виконання бюджету, 

інтерпретувати та використовувати відповідну інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність та складові бюджетного менеджменту. 

2. Сутність та структура бюджету держави як об’єкта управління. 

3. Органи оперативного управління бюджетом. 

4. Бюджетне планування. 

5. Виконання бюджету: механізм та процедури. 
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6. Облік виконання бюджету. 

7. Звітність про виконання бюджету. 

8. Контроль за виконанням бюджету. 

9. Світовий досвід бюджетного менеджменту. 

 

ВПП 5. ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 

 

Мета дисципліни: набуття студентами теоретичних знань і 

практичних навичок з організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

Завдання дисципліни: формування знань і вмінь з організації 

бухгалтерського обліку та налагодження обліково-контрольного й 

аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення 

управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: теоретичні і практичні засади побудови 

системи бухгалтерського обліку та організації облікового процесу на 

підприємстві. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сутність і концептуальні основи організації бухгалтерського 

обліку; 

 нормативно-правове забезпечення процесів організації та 

ведення бухгалтерського обліку; 

 права і обов’язки бухгалтера; 

 методи організації бухгалтерського обліку на підприємстві; 

 порядок організації бухгалтерського обліку в умовах 

використання інформаційно-комунікаційних технологій; 

 номенклатуру бухгалтерського діловодства; 

 організацію праці фахівців, зайнятих бухгалтерським обліком 

на підприємстві; 

 методику визначення нормативної чисельності бухгалтерського 

персоналу; 

 особливості організації бухгалтерського обліку на окремих 

ділянках. 

Уміти: 

 організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту; 

 визначати порядок організації формування інформації за стадіями 

облікового процесу, управляти якістю обліку і контролю з урахуванням 

професійного судження; 

 організовувати функціонування та розвиток системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахування потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання; 

 визначати об’єкти організації обліку; 

 визначати нормативну чисельність облікового персоналу; 
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 формувати підрозділи бухгалтерської служби, розробляти 

положення про них та посадові інструкції для персоналу; 

 будувати графіки роботи облікового персоналу. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова 

політика підприємства. 

3. Формування і функціонування облікових підрозділів. 

4. Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на 

підприємстві. 

5. Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

бухгалтерського обліку. 

6. Формування системи документування господарських операцій та 

документообігу. 

7. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань. 

8. Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності підприємства. 

9. Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей 

управління. 

10. Формування та опрацювання фінансової, управлінської й 

податкової звітності підприємства. 

11. Система захисту облікової інформації. 

 

ВПП 6. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ЗА МІЖНАРОДНИМИ СТАНДАРТАМИ В 

ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ ЕКОНОМІКИ 

 

Мета дисципліни: надання знань про організаційні, правові та 

нормативні засади побудови системи міжнародних стандартів обліку в 

державному секторі економіки, формування здатності до складання 

фінансової звітності за міжнародними стандартами, інтерпретування, 

оприлюднення й використання відповідної інформації для прийняття 

управлінських рішень при виконанні адміністративно-управлінських функцій 

у сфері діяльності органів державного сектору економіки. 
Завдання дисципліни: навчити студентів роботі з нормативною базою 

щодо регламентації ведення обліку та складання звітності в державному 

секторі економіки за міжнародними стандартами; формування знань, вмінь та 

навичок, необхідних для відображення господарських операцій в державному 

секторі економіки за міжнародними стандартами, на практиці; становлення 

та покращення професійної підготовки майбутніх фахівців з обліку. 

Предмет дисципліни: міжнародні стандарти обліку в державному 

секторі (МСОДС).  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 
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Знати:  

- теорію, методику, організацію та практику формування облікової 

інформації для сучасних і потенційних потреб управління в державному 

секторі економіки відповідно до вимог міжнародних стандартів; 

- ієрархічну структуру та сфери дії МБОДС відповідно до об’єкту 

регулювання;  

- структуру фінансової звітності згідно з вимогами МСБОДС; 

- вимоги до облікової політики за організаційним аспектом та 

методичними складовими, що відповідають потребам складання фінансової 

звітності за МСБОДС; 

- вимоги та перспективи застосування МСБОДС в державному 

секторі економки України. 

Уміти: 

- визначати облікову політику підприємств та установ державного 

сектору економіки, яка б задовольняла потреби користувачів звітності, 

керівництва підприємства та була узгодженою з МСБОДС;  

- складати фінансову звітність згідно з МСБОДС; 

- готувати висновки і пропозиції щодо оптимізації облікової 

політики у форматі подання фінансових звітів, складених за МСБОДС; 

- обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-

управлінських функцій у сфері діяльності органів державного сектору 

економіки. 

 

Зміст дисципліни за темами 

 

1. Історія розвитку МСБОДС та сучасний стан їх розробки.  

2. Сучасний стан та перспективи застосування МСБОДС в Україні.  

3. Принципи ведення обліку, підготовки та подання фінансової 

звітності за МСБОДС. 

4. Особливості обліку активів за МСБОДС. 

5. Особливості обліку зобов’язань за МСБОДС. 

6. Особливості обліку доходів за МСБОДС. 

7. Особливості складання звітності за МСБОДС. 

 

ВПП 7. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЕКОЛОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Мета дисципліни: формування системи знань з теорії та практики 

ведення бухгалтерського обліку екологічної діяльності підприємств, що 

відповідає політиці підвищення результативності та соціальної 

відповідальності бізнесу.  

Завдання дисципліни: вивчення організації та ведення бухгалтерського 

обліку екологічної діяльності підприємств на основі діючого в Україні 

нормативного поля та існуючої методологічної бази. 

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, методичних та 

організаційних аспектів обліку екологічної діяльності підприємств. 
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Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен. 

Знати: 

 сутність, види та напрями екологічної діяльності підприємств; 

 законодавче регламентування екологічної діяльності 

підприємств; 

 необхідність, стан та проблеми запровадження екологічного 

обліку в Україні; 

 сутність, склад та класифікацію витрат на екологічну діяльність 

підприємства; 

 порядок відображення в обліку екологічної діяльності 

підприємств; 

 порядок оподаткування екологічної діяльності підприємств; 

 відображення екологічної діяльності підприємств у звітності; 

 контроль екологічної діяльності підприємств: основні способи, 

суб’єкти та об’єкти контролю; 

Уміти: 

 визначати інформаційні потреби користувачів облікової 

інформації в управлінні, демонструвати навички надання консультацій 

управлінському персоналу суб’єктам господарювання щодо облікової 

інформації у сфері екологічної діяльності;  

 формувати облікову політику підприємства щодо обліку 

екологічної діяльності; 

 здійснювати облік витрат екологічної діяльності підприємства 

згідно до вимог чинного законодавства; 

 здійснювати розрахунки за екологічним податком та складати 

податкову звітність; 

 використовувати дані бухгалтерського обліку для прийняття 

ефективних управлінських рішень щодо управління екологічною діяльністю 

підприємства; 

 формувати статистичну звітність підприємства щодо екологічної 

діяльності. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність та законодавче регламентування екологічної діяльності 

підприємств. 

2. Облік як засіб інформаційного забезпечення управління екологічною 

діяльністю. 

3. Витрати екологічної діяльності підприємств та їх облік. 

4. Відображення екологічної діяльності підприємств у звітності. 

5. Облік та контроль екологічного оподаткування.  

6. Контроль екологічної діяльності підприємств. 

7. Екологічний аудит, як метод контролю екологічної діяльності 

підприємств. 
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8. Екологічна експертиза, як метод контролю екологічної діяльності 

підприємств, її суб’єкти та об’єкти. 

 

ВПП 8. ОЦІНКА В ОБЛІКУ БЮДЖЕТНОЇ УСТАНОВИ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів системи теоретичних знань 

та практичних навичок здійснення оцінки в обліку, розуміння її ролі та 

знання впливу методичних прийомів облікової оцінки на прийняття рішень в 

бюджетних установах. 

Завдання дисципліни: засвоєння студентами сутності оцінки в 

сучасній системі інформаційного забезпечення управління бюджетною 

установою, оволодіння знаннями стосовно обґрунтування, вибору та 

оптимізації методів оцінки відповідно до потреб складання фінансової 

звітності з метою виконання адміністративно-управлінських функцій у сфері 

діяльності органів державного сектору. 

Предмет дисципліни: розвиток, методологія та методика оцінки 

об’єктів бухгалтерського обліку як основа інформаційного забезпечення 

управління в бюджетних установах. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

– теорію, методику, організацію і практику оцінки активів та капіталу 

при формуванні облікової інформації для сучасних і потенційних потреб 

управління; 

– історичні етапи становлення оцінки як елементу методу обліку, її 

способів, прийомів та ролі в системі обліку, контролю  і управління в 

бюджетних установах; 

– принципи бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок з методами 

оцінки об’єктів обліку та управління в бюджетних установах; 

– підходи до оцінки нефінансових активів як об’єктів обліку та 

управління в бюджетних установах; 

– підходи до оцінки доходів та витрат за обмінними та необмінними 

операціями як об’єктів обліку та управління в бюджетних установах;  

– економічний зміст та перспективи використання касового методу і 

модифікованого методу нарахувань при веденні обліку виконання бюджетів і 

виконання кошторисів бюджетних установах;  

– закордонний досвід в контексті розвитку методів оцінки облікових 

об’єктів та їх впливу на реалізацію цілей управління в державному секторі 

економіки.  

Уміти: 

– аналізувати історичні передумови і прогнозувати тенденції 

подальшого розвитку оцінки та її ролі в управлінні в бюджетних установах; 

– виявляти та оцінювати взаємозв’язок принципів бухгалтерського 

обліку та методів оцінки різних об’єктів обліку; 
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– обґрунтовувати підходи та використовувати практичні методи 

оцінки фінансових та нефінансових активів при ведення обліку та управління 

в бюджетних установах; 

– генерувати організаційні та методичні підходи до оцінки доходів та 

витрат за обмінними та необмінними операціями при веденні обліку та 

управління в бюджетних установах; 

– використовувати облікову інформацію як основу для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень при виконанні адміністративно- 

управлінських функцій у сфері діяльності органів державного сектору. 

 

Зміст дисципліни за темами 

 

1. Розвиток оцінки як елементу методу бухгалтерського обліку і 

інформаційної основи управління в бюджетних установах. 

2. Принципи бухгалтерського обліку та їх взаємозв’язок з методами 

оцінки об’єктів обліку та управління в бюджетних установах. 

3. Методи оцінки  нефінансових активів як об’єктів обліку та 

управління в бюджетних установах.  

4. Підходи до оцінки доходів та витрат за обмінними та необмінними 

операціями як об’єктів обліку  та управління в бюджетних установах.  

5. Економічний зміст та перспективи використання касового методу і 

модифікованого методу нарахувань при  веденні обліку  виконання бюджетів 

і виконання кошторисів бюджетних установ. 

6. Закордонний досвід в контексті розвитку методів оцінки облікових 

об’єктів та їх впливу на реалізацію цілей управління в державному секторі 

економіки. 

 

 

5.3.4. БЛОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

«АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ТА ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

ВПП 1. ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і 

практичних навичок оподаткування суб’єктів господарювання. 

Завдання дисципліни: вивчення механізмів і особливостей 

оподаткування суб’єктів господарювання, нерезидентів, пільгового 

оподаткування окремих видів діяльності та оптимізації податкових 

зобов’язань платників податків. 

Предмет дисципліни: теоретичні та практичні особливості 

оподаткування суб’єктів господарювання за галузевим підходом. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 особливості справляння податків і зборів та контролю за 



 

 

69 

повнотою і своєчасністю їх погашення; 

 основні проблеми оподаткування суб’єктів господарювання; 

 особливості податкового законодавства щодо оподаткування 

окремих сфер підприємницької діяльності; 

 методи фінансового обґрунтування податкових рішень; 

 механізми оптимізації податкових зобов’язань. 

Уміти: 

 використовувати методологію справляння податків і зборів та 

методи податкового контролю; 

 виконувати розрахунки сум податкових зобов’язань і 

податкового боргу суб’єктів господарювання; 

  складати та подавати податкову звітність за допомогою системи 

електронного документообігу; 

 здійснювати фінансовий аналіз і робити обґрунтовані фіскальні 

та економічні висновки. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Макро- і мікроаспекти оподаткування суб’єктів господарювання. 

2. Оподаткування промислових підприємств. 

3. Механізм оподаткування торговельної діяльності.  

4. Особливості оподаткування будівельних організацій.  

5. Специфіка оподаткування сільськогосподарських виробників. 

6. Оподаткування туристичної діяльності. 

7. Справляння податків і зборів фінансовими установами.  

8. Особливості оподаткування нерезидентів. 

9. Пільгове оподаткування окремих видів діяльності. 

10. Оптимізація податкових зобов’язань суб’єктів господарювання в 

Україні. 

 

ВПП 2. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів знань сучасної теорії та 

практики адміністрування податків та актуальних проблем оподаткування. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретико-організаційних засад і 

нормативно-правової бази адміністрування податків, засвоєння принципів, 

методів, засобів та форм управлінської діяльності податкових органів та 

управління податковими взаємовідносинами між учасниками податкового 

процесу. 

Предмет дисципліни: взаємовідносини між учасниками податкового 

процесу. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теоретичні основи, науково-понятійний та категорійний апарат 
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адміністрування податків; 

 сучасні технології адміністрування податків та особливості їх 

використання в Україні; 

 особливості взаємодії уповноважених органів управління в 

процесі забезпечення дотримання податкового законодавства; 

 особливості формування обліково-аналітичної інформації в 

системі адміністрування податків; 

 механізм дії податкового регулювання, його способи, методи та 

можливості використання в системі державного регулювання; 

 особливості формування та реалізації податкової політики 

держави; 

 методичні та організаційні засади обліку і контролю платників 

податків та податкових платежів; 

 прийоми і способи здійснення податкового аналізу; 

 основні причини і типові способи вчинення правопорушень у 

сфері оподаткування та методи їх виявлення; 

 відповідальність платників за вчинення податкових порушень; 

 основні ризики, пов’язані з адмініструванням податків. 

Уміти: 

 відповідно до конкретної ситуації використовувати законодавчі 

акти, що регулюють податкові взаємовідносини та окремі питання 

оподаткування; 

 застосовувати податкові технології для досягнення цілей 

економічної діяльності на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях; 

 здійснювати облік платників податків та податкових платежів; 

 проводити податковий аналіз різних дій суб’єктів податкових 

відносин та оцінку їх наслідків; 

 приймати зважені управлінські рішення в системі 

оподаткування; 

 мінімізувати податкові ризики; 

 впроваджувати в практику податкового управління системи 

планування, бюджетування, регулювання і контролю. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретико-організаційні основи адміністрування податків.  

2. Організаційно-технологічний процес адміністрування податків. 

3. Взаємодія уповноважених органів управління в процесі 

забезпечення дотримання податкового законодавства. 

4. Податкова політика держави та її взаємозв’язок з процесами 

адміністрування податків. 

5. Формування обліково-аналітичної інформації в системі 

адміністрування податків. 

6. Податковий аналіз  в системі адміністрування податків. 

7. Планування та прогнозування податкових надходжень до бюджетів 
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різних рівнів. 

8. Система та методи контролю податкових платежів. 

9. Податкове регулювання, як складовий елемент адміністрування 

податків. 

10. Економічні та адміністративні форми забезпечення податкової 

безпеки держави.  

11. Оцінка якості адміністрування податків. 

12. Новітні технології адміністрування податків. 

 

ВПП 3. МИТНА СПРАВА 

 

Мета дисципліни: узагальнення теоретичних знань митної справи та 

засвоєння порядку застосування заходів тарифного і нетарифного 

регулювання при переміщенні товарів через митний кордон України, 

нарахування та стягнення митних платежів при здійсненні експортно-

імпортних операцій органами Державної митної служби України та 

використання їх у практичній діяльності суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності. 

Завдання дисципліни: ознайомлення студентів з теоретичними 

засадами організації митної справи та митного контролю в Україні; 

вирішення розрахункових завдань та аналіз ситуацій, які виникають на 

практиці в митних органах, складання та оформлення вантажно-митних 

декларацій, а також обчислення митних платежів при здійсненні експортно-

імпортних операцій.  

Предмет дисципліни: існуюча система методичних підходів, а також 

сучасний стан організації та методики митного контролю Державної митної 

служби України та відповідальність за порушення митних правил.   

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 основи нормативно – законодавчого регулювання митної справи 

в Україні;  

 методику проведення митного контролю товарів при переміщенні 

їх через митний кордон України суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності 

та фізичними особами; 

 митні процедури при переміщенні товарів через митний кордон 

України різними видами транспорту; 

 порядок оподаткування зовнішньоекономічних операцій; 

 заходи нетарифного і митно-тарифного регулювання в 

зовнішньоекономічній діяльності на території України. 

Уміти:  

 проводити розрахунок митних зборів, акцизного збору, мита, 

податку на додану вартість; 

 класифікувати товари відповідно до УКТЗЕД; 
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  визначати митну вартість товарів за різними методами 

оцінювання; 

 виконати митні процедури при переміщенні товарів через митний 

кордон України різними видами транспорту; 

 здійснювати митне оформлення товарів при переміщенні через 

митний кордон України;  

 уміти працювати з основними законодавчими та нормативними 

актами України, які забезпечують регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Митна справа в Україні. 

2. Митний контроль в Україні. 

3. Митне оформлення товарів і транспортних засобів. 

4. Переміщення, зберігання і розпорядження товарами та 

транспортними засобами, що перебувають під митним контролем. 

5. Зовнішньоекономічні договори та їх види. 

6. Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності на території України. 

7. Заходи митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності на території України. 

8. Оподаткування зовнішньоекономічних операцій. 

9. Підприємницька діяльність із надання послуг з декларування 

товарів і транспортних засобів  

10. Боротьба з контрабандою. 

11. Порушення митних правил. 

 

ВПП 4. СУДОВІ ЕКСПЕРТИЗИ В ОПОДАТКУВАННІ  

 

Мета дисципліни: засвоєння суті судової експертизи з економічних 

питань, у тому числі, пов’язаних із оподаткуванням із судово-експертною 

діяльністю; прикладного змісту основних понять і категорій; методичних та 

технічних прийомів і процедур судових експертиз; набуття достатніх умінь 

та навичок проведення судової експертизи з питань оподаткування; 

виховання у студента відповідальності та додержання ним, як майбутнім 

судовим експертом з економічних питань та оподаткування прав і обов’язків 

встановлених для цієї категорії спеціалістів чинним законодавством України. 

Завдання дисципліни: оволодіння студентами організаційними і 

методичними способами попередження правопорушень підприємцями, 

дотримання законодавства у сфері оподаткування, бухгалтерського обліку, 

закріплення відповідальності й виявлення осіб, які повинні відшкодувати 

збитки, складання відповідних висновків для правоохоронних органів під час 

вирішення цивільних, господарських і кримінальних справ які безпосередньо 

стосуються порушення законодавства з питань оподаткування. 
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Предмет дисципліни: принципи організації проведення судово-

експертних досліджень, форми і види судових експертиз, характеристика і 

методичні прийоми проведення дослідження експертом питань пов’язаних з 

оподаткуванням у різних галузях економіки. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 предмет, мету і завдання навчальної дисципліни, її місце та 

значення у системі економічних і юридичних наук; 

 наукові основи організації та проведення судових експертиз; 

 законодавство, яке регулює проведення судових експертиз з 

питань оподаткування; 

 процесуальні засади призначення та проведення судових 

експертиз з питань оподаткування; 

 організацію судово-експертної діяльності; 

 процес судової експертизи з питань оподаткування та стадії її 

проведення; 

 питання, які визначаються перед судовою експертизою з 

податкових питань; 

 порядок документального оформлення судової експертизи в 

оподаткуванні 

Уміти: 

 використовувати науковий апарат та основні методи аналізу 

бухгалтерських та податкових документів; 

 застосовувати методи взаємодії слідчих та судових працівників з 

експертами з питань оподаткування; 

 застосовувати загально економічні, бухгалтерські та податкові 

знання в слідчій та судовій практиці;  

 визначати коло питань, які можуть бути поставлені перед 

судовими експертами з питань оподаткування; 

 правильно формулювати питання відповідним фахівцям при 

призначенні та проведенні судових експертиз з питань оподаткування; 

 належним чином оцінювати висновки експертів судової 

експертизи з податкових питань; 

 працювати з документами-носіями економічної інформації, які 

можуть стати доказами у справі про порушення порядку оподаткування; 

 працювати з документами, що містять інформацію податкового 

змісту в процесі практичної діяльності у боротьбі з економічною 

злочинністю.  

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність судової експертизи 

2. Предмет, об’єкт, завдання та класифікація судових експертиз 

3. Теоретичні засади судової експертизи з питань оподаткування 
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4. Організаційні засади судової експертизи з податкових питань  

5. Порядок призначення та проведення судових експертиз в 

оподаткуванні 

6. Дослідження об’єктів судової експертизи з питань оподаткування  

7. Документальне оформлення результатів судової експертизи в 

оподаткуванні 

8. Судова експертиза документів бухгалтерського та податкового 

обліку і звітності 

9. Судова експертиза питань з оподаткування загальнодержавними 

податками 

10. Судова експертиза питань з оподаткування місцевими податками 

і зборами 

 

ВПП 5. КОРПОРАТИВНИЙ ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ  

 

Мета дисципліни: формування системи знань про сутність, принципи, 

методи, форми організації управління податковим процесом на мікрорівні, 

спрямованих на забезпечення ефективного управління податковими 

потоками бізнес-структур, їх оптимізації (за обсягами, складом і структурою) 

та зниження податкових ризиків в межах визначеної стратегії розвитку 

суб’єктів господарювання.   

Завдання дисципліни: оволодіння теоретичними знаннями та 

інструментарієм оцінки податкового навантаження, методики податкового 

прогнозування і планування, регулювання податкових потоків на мікрорівні, 

гармонізації податкових взаємовідносин між державою і суб’єктом 

господарювання та набуття вмінь оптимізації управління податковими 

потоками на мікрорівні, аналізу і оцінки результатів управлінських рішень. 

Предмет дисципліни: система управління податковими потоками на 

мікрорівні. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

● сутність, основні принципи, форми організації процесу 

корпоративного податкового менеджменту залежно від організаційної 

структури суб’єкта господарювання; 

● методику розрахунку податкових зобов’язань суб’єкта 

господарювання; 

● методи прогнозування і планування податкових платежів, 

регулювання і управління податковими потоками; 

● способи оцінки ефективності різних моделей корпоративного 

податкового менеджменту; 

● види податкових ризиків, методику їх виявлення та мінімізації; 

● методи виявлення та оцінки податкового навантаження 

підприємницьких структур. 

Уміти:  
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● аналізувати чинне податкове, господарське та адміністративне 

законодавство, професійно застосовувати його норми в конкретних 

ситуаціях; 

● визначати величини податкових зобов’язань суб’єкта 

господарювання у розрізі податкових платежів та господарських операцій й 

виявляти можливі резерви їх зниження; 

● виявляти об’єктивні й суб’єктивні недоліки в організації 

корпоративного податкового менеджменту та визначати способи їх 

вирішення; 

● організовувати процес податкового прогнозування, планування 

на підприємстві та застосовувати його результати для оптимізації податкових 

платежів; 

● використовувати методи податкового регулювання для 

обґрунтування вибору прийнятного податкового режиму для суб’єкта 

господарювання з точки зору податкового навантаження; 

● визначати оптимальний рівень податкових витрат, податкового 

навантаження, податкових ризиків й заходи щодо їх усунення та мінімізації; 

● розробляти внутрішні регламенти, що впливають на формування 

податкових зобов’язань суб’єкта господарювання та визначати механізми 

управління податковими потоками. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Корпоративний податковий менеджмент як особливий вид 

управлінської діяльності: сутність та організаційний механізм 

функціонування. 

2. Інформаційне та документальне забезпечення корпоративного 

податкового менеджменту. 

3. Податкове прогнозування і планування як важливий елемент 

корпоративного податкового менеджменту. 

4. Оптимізація податків в системі корпоративного податкового 

менеджменту. 

5. Методика оцінки податкового навантаження суб’єкта 

господарювання. 

6. Особливості податкового регулювання на мікрорівні. 

7. Податкові ризики в системі корпоративного податкового 

менеджменту. 

8. Оцінка ефективності управлінських рішень в системі 

корпоративного податкового менеджменту. 

9. Податкова стратегія розвитку суб’єкта господарювання. 
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ВПП 6. ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ  

 

Мета дисципліни: формування системи знань про організаційно-

правові засади здійснення податкового контролю в Україні та світі.  

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо основних 

законодавчих та нормативних актів, які регламентують питання податкового 

контролю; розгляд принципів, способів та методів податкового контролю; 

вивчення правового статусу, прав та обов’язків органів податкового 

контролю та платників податків; ознайомлення з різними концепціями та 

нетрадиційними методами визначення податкових зобов’язань у зарубіжних 

країнах.  

Предмет дисципліни: відносини між органами податкового контролю 

та платниками податків з приводу контролю за додержанням встановленого 

механізму обчислення і сплати податків, зборів, обов’язкових платежів. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен:  

Знати:  

 характеристики податкових правовідносин; 

 особливості податкового контролю та його відмінність від інших 

видів державного фінансового контролю; 

 критерії класифікації податкового контролю; 

 зміст, елементи та принципи організації податкового контролю; 

 систему суб’єктів податкового контролю Україні, їх статус, 

компетенцію, структуру та правове регулювання їх діяльності; 

 загальні положення державної реєстрації платників податків; 

 порядок взяття на облік платників податків в органах 

податкового контролю;  

 права та обов’язки, а також систему взаємовідносин органів 

податкового контролю та платників податків; 

 особливості організації податкового контролю у зарубіжних 

країнах; 

 нетрадиційні методи визначення податкових зобов’язань, що 

застосовуються у зарубіжних країнах. 

Уміти: 

 користуватись понятійним апаратом навчальної дисципліни; 

 складати обґрунтовану та вичерпну загальну та індивідуальну 

податкову консультацію; 

 здійснювати листування з платниками податків; 

 працювати з електронним кабінетом платників податків; 

 працювати з автоматизованими інформаційними системами 

«Облік платників податків», «Реєстрація платників податків», «Облік 

платежів», «Реєстри платників податків», Єдиний реєстр податкових 

накладних тощо; 

 використовувати непрямі методи визначення податкових 

зобов’язань, що застосовуються у зарубіжних країнах; 
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 здійснювати аналіз ефективності показників роботи органів 

податкового контролю. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретичні засади організації податкового контролю в Україні 

2. Система органів податкового контролю в Україні та їх взаємодія 

з іншими державними органами 

3. Права, обов’язки та відповідальність контролюючих органів в 

частині здійснення податкового контролю  

4. Права та обов’язки платників податків  

5. Форми, методи і способи здійснення податкового контролю  

6. Державна реєстрація та облік платник податків в Україні 

7. Організація і методика контрольно-перевірочної роботи  

8. Масово-роз’яснювальна та консультаційна робота органів 

податкового контролю  

9. Особливості організації податкового контролю у зарубіжних 

країнах  

10. Критерії ефективності і показники роботи органів податкового 

контролю 

 

ВПП 7. ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ ТА МІНІМІЗАЦІЯ ПОДАТКОВИХ 

РИЗИКІВ  

 

Мета дисципліни: формування у студентів системи знань, необхідних 

для розробки податкових планів (прогнозів) та заходів щодо мінімізації 

податкових ризиків суб’єктів господарювання, оволодіння інструментарієм 

податкового планування.  

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних та практичних засад 

податкового планування на макро- і мікрорівні; набуття навичок аналізу і 

планування податків на підприємстві та податкових платежів до бюджету, 

виконання розрахунків та обґрунтування планових показників, оволодіння 

методикою визначення бази оподаткування та прогнозування обсягу 

податкових платежів суб’єкта господарювання за основними видами 

податків, які існують в Україні. 

Предмет дисципліни: процеси і методи податкового планування та 

мінімізації податкових ризиків на мікро- та макрорівнях. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 принципи, види та методи податкового планування і мінімізації 

податкових ризиків, основоположні підходи щодо здійснення процесу 

планування очікуваних податкових надходжень органами Державної 

фіскальної служби;  
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 особливості організації податкового планування на рівні суб’єкта 

господарювання та органів Державної фіскальної служби;  

 методику розрахунку показників податкового навантаження на 

підприємство та умови, що забезпечують альтернативність податкового 

планування. 

Уміти:  

 обґрунтовано обирати методи податкового планування, 

виконувати розрахунки очікуваного обсягу податкових платежів суб’єкта 

господарювання (за окремими видами податків та зборів); 

 виявляти податкові ризики, проводити розрахунок та 

досліджувати динаміку змін показників податкового навантаження на 

підприємство, здійснювати оцінку ефективності податкового планування на 

мікро- та макрорівнях.  

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність, мета, завдання та принципи податкового планування. 

2. Види податкового планування та фактори, що здійснюють вплив 

на якість податкових планів. 

3. Організація податкового планування на підприємстві та 

особливості формування розрахункової бази податкових надходжень 

територіальними органами Державної фіскальної служби України. 

4. Методи податкового планування та напрямки мінімізації 

податкових ризиків. 

5. Умови, що забезпечують альтернативність податкового 

планування. 

6. Стратегічне, поточне та оперативне податкове планування на 

підприємстві. 

7. Планування податків на підприємстві та оцінка його 

ефективності. 

8. Основоположні підходи у плануванні очікуваних податкових 

надходжень органами Державної фіскальної служби України. 

 

ВПП 8. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ АУДИТОРСЬКОЇ 

СЛУЖБИ ТА ПОДАТКОВИХ ОРГАНІВ 

 

Мета дисципліни: формування системи знань з основ державної 

служби як важливої складової державного управління, її завдань, організації 

та правового регулювання практики державної аудиторської служби та знань 

з теорії й практики організації роботи та керування органами державної 

податкової служби в Україні  та в зарубіжних країнах. 

Завдання дисципліни: навчити студентів правильно застосовувати 

теоретичні знання з питань організації діяльності державної аудиторської 

служби та податкових органів, кваліфіковано і грамотно використовувати 

практичні навички та вміння в галузі державного управління та державної 
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аудиторської служби, організації системи податкового адміністрування та 

процесу управління в органах державної податкової служби в Україні та в 

зарубіжних країнах; організації управлінської праці, роботи з платниками 

податків та зв’язків із громадськістю в органах державної податкової служби; 

набуття вмінь самостійного ситуаційного аналізу з питань податкового 

адміністрування, генерування та обґрунтовування ефективних рішень в 

галузі управління органами державної податкової служби. 

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, нормативно-правових 

засад організації, проходження, функціонування державної аудиторської 

служби в цілому та в податкових органах зокрема; управління державною 

аудиторською службою та податковими органами; ресурсне забезпечення 

державної аудиторської служби та податкових органів; загальних засад 

діяльності, статусу державних службовців; типів, видів, рівнів державної 

служби в Україні, методів та інструментів системи управління органами 

державної податкової служби. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни: 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сутність державної служби та історію її виникнення; 

 сутність та принципи державного управління, його функції; 

 основи управління державною аудиторською службою в Україні; 

 особливості функціонування податкової служби в Україні та в 

зарубіжних країнах; 

 організацію процесу управління в органах державної податкової 

служби; 

 про службову кар’єру та порядок проходження державної служби 

та роботи в податкових органах; 

 про матеріальне та соціальне забезпечення державних 

службовців. 

Уміти: 

 застосовувати та дотримуватися поняття етики державної 

служби; 

 використовувати понятійний апарат в професійній діяльності; 

 бути підготовленими до виконання функцій покладених на 

державного службовця та посадової особи податкових органів; 

 освоїти порядок проходження будь-якого виду державної 

служби; 

 дотримуватися чинного законодавства з питань проходження 

державної служби, в т.ч. в податкових органах; 

 дотримуватися моральних засад службової дисципліни. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретичні основи державної служби. 

2. Державне управління. Керування державною службою в Україні. 
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3. Державна служба та організаційно-правові інститути української 

держави. Статус державних службовців. 

4. Кар’єра і порядок проходження державної служби. Матеріальне 

та соціально-побутове забезпечення державних службовців. 

5. Організація системи та процесу управління в органах державної 

аудиторської служби. 

6. Організація системи та процесу управління в органах державної 

податкової служби. 

7. Організація роботи з платниками податків та зв’язків із 

громадськістю в органах державної податкової служби. 

8. Етика державної служби. 

 

 

5.3.5. БЛОК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

«АУДИТ, ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ ТА ЕКСПЕРТИЗА» 

 

ВПП 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВО 

АУДИТУ 

 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань та набуття 

практичних навичок щодо організації та методики проведення державного 

фінансового аудиту для оцінки ефективності управління державними 

фінансами, складання аудиторського звіту і надання рекомендацій за 

результатами аудиту щодо відповідності законодавчим та нормативним 

вимогам і ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів.  

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних знань щодо нормативно-

правової бази і необхідних теоретичних основ побудови методології та 

організації контрольної діяльності у сфері державного аудиту, що 

здійснюється на різних рівнях управління державними фінансами органами 

зовнішнього і внутрішнього державного фінансового контролю (Рахунковою 

палатою України від імені Верховної Ради України і Державною 

аудиторською службою України). 

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, організаційних та 

методичних положень проведення аудиторських перевірок законності та 

ефективності використання державних фінансів на різних рівнях управління. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни аспірант повинен: 

Знати:  

 теоретичні основи державного аудиту, його цілі та завдання; 

 нормативно-правову базу щодо методології та організації 

державного аудиту в Україні та в інших країнах світу; 

 повноваження і функції контролюючих органів, що здійснюють 

державний аудит на різних рівнях управління державними фінансами; 

 зміст процесу державного аудиту та набути навички з планування 

основних завдань аудиторського дослідження щодо різних об’єктів та їх 
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виконання на кожному етапі аудиту; 

 стандарти і критерії для аудиторської оцінки ефективності 

фінансово-господарської діяльності бюджетних установ, правильності 

ведення бухгалтерського обліку та достовірності фінансової звітності; 

 основні прийоми і методи для отримання доказів законності 

використання бюджетних коштів, державного і комунального майна та 

ефективності управління державними фінансами; 

 обов’язкові елементи документального опису результатів аудиту 

державних фінансів, систематизації й узагальнення матеріалів аудиторського 

дослідження, складання аудиторського звіту. 

Уміти: 

 об’єктивно оцінювати й аналізувати інформацію, отриману за 

результатами виконання аудиторських завдань; 

 готувати висновки і рекомендації, представляти звіти за 

результатами аудиторської перевірки відповідності законодавчим та 

нормативним вимогам та аудиту ефективності; 

 об’єктивно оцінювати та аналізувати інформацію, отриману за 

результатами проведення контрольних заходів, готувати висновки та 

рекомендації для прийняття рішень за наслідками проведення цих заходів, 

здійснювати нагляд за їх виконанням при виявленні недоліків і порушень. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Становлення та розвиток державного аудиту. Сутність 

державного аудиту, його місце та необхідність в сучасних умовах. 

2. Класифікація державного аудиту. 

3. Суб’єкти державного аудиту. 

4. Організація державного аудиту, який здійснює Державна 

аудиторська служба України та Рахункова палата України.  

5. Методика державного аудиту фінансово-господарської діяльності 

бюджетних установ та суб’єктів господарювання державного сектору 

економіки. 

6. Методика державного аудиту виконання бюджетних програм  та 

виконання місцевих бюджетів. 

7. Методика державного аудиту, який здійснює Рахункова палата 

України. 

 

ВПП 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКА АУДИТУ 

 

Мета дисципліни: формування у студентів базових теоретичних 

знань та практичних навичок організації і методики проведення аудиту, 

організації роботи аудиторської фірми і праці аудиторів. 

Завдання дисципліни: вивчення теоретичних основ функціонування 

аудиту як незалежного фінансового контролю в Україні, нормативно-

правових актів, що регулюють аудиторську діяльність, набуття практичних 
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навичок з організації, планування та виконання аудиторських процедур. 

Предмет дисципліни: методи і процеси аудиторських перевірок на 

підприємствах. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 сутність аудиту в ринкових умовах, його значення, завдання і 

тенденції розвитку аудиторської діяльності; 

 правові та організаційні основи аудиту в Україні та за кордоном; 

 організаційні та методичні аспекти аудиту фінансової звітності 

та надання супутніх послуг; 

 міжнародний досвід організації та методики фінансового аудиту; 

 методику здійснення зовнішнього і внутрішнього аудиту 

фінансової та податкової звітності підприємств; 

 специфіку аудиторської перевірки акціонерних товариств, малих 

підприємств, підприємств з іноземними інвестиціями. 

Уміти: 

 організовувати аудиторську фірму, складати її установчі 

документи, реєструвати її для здобуття права здійснення аудиторських 

послуг; 

 планувати роботу аудиторської фірми, розробляти стратегію та 

загальний план аудиту, програму аудиту, посадові інструкції працівників 

аудиторської фірми; 

 організовувати нормативно-правове, інформаційне, технічне та 

інше забезпечення праці аудиторів; 

 вибирати оптимальні методи здійснення аудиторських процедур 

і організовувати їх виконання; 

 складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора; 

 аналізувати одержану під час аудиторської перевірки 

інформацію, готувати звітність аудитора та аудиторської фірми перед 

замовником та Аудиторською палатою України; 

 організовувати систему внутрішнього аудиту; 

 організовувати співпрацю аудиторів і працівників підприємства-

замовника під час підготовки та проведення аудиторських послуг; 

 об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу 

аудиторських доказів і фактів, готувати висновки і рекомендації та подавати 

звіти за результатами проведення аудиту ефективності; 

 складати звіт незалежного аудитора. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту.  

2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської 

фірми і праці аудиторів. 

3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 



 

 

83 

звітності та її інформаційного забезпечення. 

4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства. 

5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій. 

6. Аудит грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

7. Аудит запасів і незавершеного будівництва. 

8. Аудиторський контроль праці та її оплати. 

9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань. 

10. Аудит витрат і собівартості продукції. 

11. Аудит формування доходів і фінансових результатів. 

12. Аудиторська  перевірка  податкових  розрахунків  і платежів. 

13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів 

аудиту фінансової звітності. 

14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних 

видів аудиту та аудиторських послуг. 

15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності 
 

ВПП 3. УПРАВЛІНСЬКІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В АНАЛІЗІ, 

АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ  

 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок щодо сучасних інформаційних систем, особливостей 

створення і використання в управлінні інформаційних систем і технологій 

бухгалтерського обліку, аудиту, аналізу та оподаткування, а також 

професійних навиків роботи в різноманітних сучасних системах, які 

виконують функції управління підприємством. 

Завдання дисципліни: отримання теоретичних знань з управлінських 

інформаційних систем; вивчення управлінських інформаційних систем за їх 

видами, рівнями та функціональним призначенням, методів постановки 

контрольно-аналітичних, фінансових, управлінських, аудиторських, 

податкових задач, набуття вмінь їх розв’язання.  

Предмет дисципліни: теоретичні основи управлінських систем та 

функції сучасних систем підприємств з обліку, аналізу, оподаткування й 

аудиту.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 систему понять, теоретичних концепцій, інструментів та методів 

дослідження в сфері управлінських інформаційних систем; 

 основи організації та здійснення управління за допомогою 

інформаційних систем; 

 класифікацію інформаційних систем та складові комп’ютерної 

інформаційної системи підприємства; 

 особливості аудиту при застосуванні інформаційних систем та 

аудиторський ризик при їх використанні; 
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 організаційні заходи контролю в інформаційному середовищі та 

контрольні функції за виконанням облікових записів; 

 системи автоматизації фінансового аналізу та засоби 

автоматизації внутрішнього аналізу господарської діяльності;  

 систему автоматизації аналізу інвестиційних проектів; 

 особливості використання комп’ютерної техніки в ревізійній 

роботі; 

 процедури ревізії підприємств, що ведуть комп’ютерний облік; 

 основи створення і функціонування інформаційних систем в 

оподаткуванні; 

 склад та особливості формування податкової інформації в базах 

даних; 

 специфіку автоматизації обліку різних платників податків та 

надходжень. 

Уміти:  

 оцінювати за допомогою переліку параметрів надійність 

програмних систем підприємства;  

 планувати аудиторські процедури під впливом комп’ютерних 

інформаційних систем підприємств; 

 взаємодіяти з експертом в галузі інформаційних технологій 

підприємства; 

 оцінювати аудиторський ризик в умовах електронної обробки 

даних, а також характер ризику і характеристики внутрішнього контролю; 

 виконувати аналітичні процедури за допомогою сучасних 

інформаційних систем; 

 здійснити контрольні функції з використанням комп’ютерних 

програм; 

 працювати з програмним забезпеченням для виконання облікових 

функцій управління та формування фінсової звітності; 

 застосовувати у роботі сучасні правові та довідникові 

інформаційні системи різного рівня складності; 

 працювати із технічним, програмним та організаційним 

забезпеченням податкових інформаційних систем;  

 обліковувати в автоматизованій системі податки юридичних осіб; 

 обліковувати в автоматизованій системі податки фізичних осіб; 

 обліковувати державні надходження; 

 застосовувати інформаційне забезпечення взаємодії між органами 

державного управління та державного фінансового контролю. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Концептуальні засади управлінських інформаційних систем. 

2. Види та структура інформаційних систем підприємств. 

3. Особливості аудиту підприємств, що застосовують комп’ютерні  

4. інформаційні системи. 
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5. Налагодження комп’ютерних процедур аудиту та внутрішнього 

контролю. 

6. Автоматизовані інформаційні системи економічного аналізу. 

7. Ревізія в умовах застосування комп’ютерних технологій. 

8. Організаційно-методичні основи створення і функціонування 

інформаційних систем в оподаткуванні. 

9. Загальна характеристика технічного, програмного та 

організаційного забезпечення податкових інформаційних систем. 

10. Інформаційне забезпечення автоматизованої системи. 

11. Автоматизація обліку податків з юридичних осіб та фізичних осіб 

12. Автоматизація обліку платників податків та податкових 

надходжень. 

13. Автоматизація обліку державних надходжень. 

14. Інформаційне забезпечення взаємодії між органами державного 

управління та державного фінансового контролю.  

 

ВПП 4. МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В АНАЛІЗІ ТА 

АУДИТІ 

 

Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок щодо вирішення актуальних проблем функціонування 

управлінських систем з використанням необхідних для підготовки проектів 

рішень методів аналізу, аудиту, математичного моделювання економічних 

процесів та явищ. 

Завдання дисципліни: засвоєння діючих та науковий пошук нових 

теоретичних основ моделювання управлінських завдань для їх застосування у 

процесі вирішення актуальних обліково-аналітичних проблем, вивчення 

методів розробки рішень в аналізі та аудиті й огляд сфери їх практичного 

застосування, оволодіння методикою моделювання управлінських рішень в 

аналізі та аудиті.  

Предмет дисципліни: базові підходи щодо використання методів 

аналізу та аудиту, математичних моделей в умовах функціонування 

управлінських систем, теорія та методологія формування рішень щодо 

управління діяльністю підприємств різних форм власності та 

господарювання, яка відбувається в нормативно-правовому полі держави. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 теоретичні основи та наукові методи прийняття ефективних 

рішень в аналізі та аудиті; 

 базові моделі і методи аналізу проблем беззбиткової діяльності, 

операцій з інвестиціями, матеріальними запасами; 

 існуючі підходи до процесу управління ресурсами та прийняття 

стратегічних рішень. 

Уміти:  
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 виконувати економічні розрахунки в ході проведення аналізу 

використання ресурсного потенціалу, фінансових результатів 

господарювання  та аудиту фінансового стану підприємства; 

 обґрунтовано обирати моделі, прийоми та способи для 

проведення системного аналізу управлінських проблем; 

 узагальнювати результати аналізу і аудиту та розробляти на 

основі цього виважені управлінські рішення, розраховувати внутрішні та 

зовнішні резерви підвищення ефективності господарювання на рівні 

підприємств та галузей національної економіки. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Сутність, принципи оцінки і вимоги до ухвалення управлінських 

рішень. 

2. Системний аналіз та основи моделювання управлінських завдань. 

3. Методологічні основи підготовки проектів управлінських рішень. 

4. Програмне забезпечення процесу прийняття рішень в аналізі та 

аудиті. 

5. Аналіз варіантів управлінських рішень та проблеми процесу їх 

розробки. 

6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності. 

7. Методи аналізу вигід і витрат. 

8. Методи і моделі аналізу виробничих (реальних) інвестицій 

9. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень 

10. Методи визначення потреби та моделі управління виробничими 

запасами. 

 

ВПП 5. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПОДАТКОВИХ ПЕРЕВІРОК  

 

Мета дисципліни: формування системи знань з організації та 

методики податкових перевірок правильності визначення суб’єктами 

господарювання податкових зобов’язань за податками, зборами, іншими 

обов’язковими платежами, дотриманням вимог податкового, валютного та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи; про процедури притягнення до відповідальності за 

податкові та інші правопорушення.   

Завдання дисципліни: оволодіння знаннями щодо організації 

камеральних (електронних), документальних, фактичних перевірок та 

зустрічних звірок; освоєння методики податкових перевірок за всіма видами 

податків, зборів, обов’язкових платежів; набуття практичних навичок щодо 

узагальнення, оформлення та реалізації результатів перевірок; вирішення 

розрахункових завдань та аналіз практичних ситуацій, які виникають на 

практиці в контролюючих органах; складання актів (фрагментів актів) 

податкових перевірок, а також обчислення величини фінансових санкцій 

(штраф, пеня) за виявлені порушення податкового законодавства. 
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Предмет  дисципліни: організаційно-методичні засади здійснення 

податкових перевірок контролюючими органами. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен:  

Знати:  

 теоретично-правові засади здійснення податкових перевірок; 

 порядок планування контрольно-перевірочної роботи 

контролюючих органів; 

 організаційні засади проведення податкових перевірок; 

 види, мету, завдання та порядок проведення різних видів 

податкових перевірок; 

 порядок застосування до суб’єктів господарювання різних видів 

відповідальності; 

 порядок погашення податкового боргу; 

 процедуру прийняття рішень за результатами податкового 

контролю; 

 механізм оскарження дій та рішень контролюючих органів. 

Уміти: 

 заповнювати документи, які необхідні для початку проведення 

податкової перевірки; 

 здійснювати відбір платників податків для проведення різних 

видів податкових перевірок; 

 складати план-графік документальних планових перевірок; 

 складати план податкової перевірки із виділенням напрямків 

перевірки, джерел інформації, виконавців та контрольних процедур; 

 здійснювати перевірку порядку нарахування та сплати різних 

видів податку з використанням методичних прийомів податкового контролю; 

 формувати підсумкову документацію за результатами проведеної 

податкової перевірки; 

 обчислювати штрафні санкції (штраф, пеню) за виявлені в ході 

податкової перевірки недоліки та порушення; 

 проводити листування з платниками податків щодо проведення 

перевірки, оскарження її результатів тощо.  

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Теоретично-правові засади проведення податкових перевірок  

2. Планування контрольно-перевірочної роботи 

3. Організація і методика камеральної (електронної) перевірки  

4. Організація і методика документальної перевірки  

5. Організація і методика фактичної перевірки  

6. Організація і методика проведення зустрічних звірок  

7. Особливості перевірок правильності визначення бюджетного 

відшкодування з податку на додану вартість 

8. Відповідальність платників податків за податкові 
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правопорушення 

9. Порядок досудового та судового врегулювання спорів між 

контролюючими органами та платниками податків. 

 

ВПП 6. ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ, КОНТРОЛЮ ТА ЕКСПЕРТИЗИ ЗА 

ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

Мета дисципліни: формування у студентів поглиблених теоретичних 

знань та практичних навичок організації і методики виконання аудиторських 

послуг, проведення контролю та експертизи діяльності суб’єктів 

господарювання з урахуванням особливостей їх видів економічної діяльності. 

Завдання дисципліни: вивчення особливостей діяльності суб’єктів 

господарювання різних видів економічної діяльності, нормативно-правових 

актів, що регулюють їх діяльність, набуття практичних навичок з 

організації, планування та виконання процедур в процесі проведення аудиту, 

контролю та експертизи. 

Предмет дисципліни: методи і процеси виконання аудиторських 

послуг, проведення контролю та експертизи діяльності суб’єктів 

господарювання.  

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.: 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 види економічної діяльності, їх сутність та специфіку; 

 класифікатори видів економічної діяльності та принципи їх 

побудови; 

 специфіку планування та організації різних видів аудиторських 

послуг, контролю та експертизи суб’єктів господарювання різних видів 

економічної діяльності; 

 методику виконання різних видів аудиторських послуг, контролю 

та експертизи суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності. 

Уміти:  

 виявляти закономірності та здійснювати оцінку розвитку 

суб’єктів господарювання різних видів економічної діяльності в контексті 

загальнонаціональних та глобалізаційних тенденцій; 

 обирати оптимальні методи здійснення процедур і організовувати 

їх виконання при наданні різних видів аудиторських послуг, проведенні 

контролю та експертизи; 

 складати поточні та підсумкові робочі документи аудитора, 

контролера, експерта; 

 об’єктивно оцінювати інформацію, одержану в процесі аналізу 

доказів і фактів, готувати висновки і рекомендаці щодо удосконалення 

діяльності суб’єктів господарювання; 

 аналізувати та оцінювати концептуальні підходи щодо методів та 

інструментів управління суб’єктами господарювання за видами економічної 

діяльності, розробляти та обґрунтовувати пропозиції щодо їх удосконалення. 
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Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Види економічної діяльності: сутність, характеристика та 

класифікація.  

2. Державна та регіональна політика за видами економічної 

діяльності 

3. Особливості аудиту, контролю та експертизи суб’єктів 

господарювання в аграрному секторі економіки. 

4. Особливості аудиту, контролю та експертизи суб’єктів 

господарювання в сфері виробництва промислової продукції. 

5. Особливості аудиту, контролю та експертизи суб’єктів 

господарювання будівельної галузі. 

6. Особливості аудиту, контролю та експертизи суб’єктів 

транспортної галузі. 

7. Особливості аудиту, контролю та експертизи суб’єктів 

туристичної діяльності та сфери послуг. 

8. Особливості аудиту, контролю та експертизи суб’єктів 

банківської сфери. 

9. Особливості аудиту, контролю та експертизи фінансових установ. 

10. Особливості аудиту, контролю та експертизи суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності та нерезидентів. 

11. Особливості аудиту, контролю та експертизи неприбуткових 

установ. 

 

ВПП 7. ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Мета дисципліни: формування науково обґрунтованого підходу до 

виявлення проблемних питань організації і методики економічної експертизи 

та визначення напрямів їх вирішення з дотриманням економічних і 

процесуальних вимог.  

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних засад функціонування 

економічної експертизи, опанування законодавчих актів та процесуальних 

документів, які регламентують відносини в галузі судової експертизи з 

економічних питань, набуття вмінь проведення експертного дослідження 

окремих об’єктів, виявлення потенційних загроз економічній безпеці 

діяльності підприємств. 

Предмет дисципліни: сукупність теоретичних, організаційних і 

методичних положень призначення і проведення економічних експертиз та 

специфічна сфера відносин, які виникають у процесі судової експертизи з 

економічних питань. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати:  

 зміст, завдання і основні принципи економічної експертизи, а 
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також її місце і роль в економічній системі держави; 

 систему нормативно-правового регулювання експертної 

діяльності в Україні; 

 методи та прийоми дослідження облікової й іншої інформації при 

проведенні економічних експертиз окремих об’єктів; 

 особливості призначення та проведення судової експертизи з 

економічних питань; 

 права, обов’язки, відповідальність і кваліфікаційні вимоги 

судових експертів та порядок атестації експертів з економічних питань; 

 сутність і види доказів, що використовуються в досудовому 

врегулюванні та судочинстві з економічних правопорушень. 

Уміти: 

 визначати предмет і об’єкти економічної експертизи і 

застосовувати знання процесуальних норм; 

  досліджувати документи з метою перевірки і виявлення фактів, 

часу і місця виникнення порушення фінансової дисципліни; 

  встановлювати правильність (хибність) з позиції закону 

здійснення окремих операцій в бухгалтерському та податковому обліку; 

 складати висновок експерта для правоохоронних органів під час 

вирішення цивільних, господарських, адміністративних і кримінальних 

справ; 

 з’ясовувати обставини, що сприяють здійсненню правопорушень 

та виявляти загрози економічній безпеці підприємства. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Економічний та процесуальний зміст експертизи. 

2. Організаційно-методичні засади економічних експертиз. 

3. Судова експертиза з економічних питань. 

4. Експертне дослідження операцій з активами, власним капіталом 

та зобов’язаннями.  

5. Експертне дослідження доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності. 

6. Експертиза правильності визначення грошового зобов’язання за 

податками, зборами та обов’язковими платежами. 

7. Виявлення реальних і потенційних загроз економічній безпеці 

підприємства і оцінка факторів ризику. 

 

ВПП 8. СТРАТЕГІЧНИЙ АНАЛІЗ ТА ПРОГНОЗУВАННЯ 

 

Мета дисципліни: формування системи знань з методики і техніки 

аналітичних досліджень для розробки стратегій розвитку суб’єктів 

господарювання і обґрунтування стратегічних управлінських рішень. 

Завдання дисципліни: вивчення сутності, напрямів і ролі стратегічного 

аналізу на підприємстві, методів аналізу капіталу, фінансових та 
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інвестиційних програм, набуття вмінь аналізу та оцінювання потенціалу 

підприємства як чинник стратегії розвитку, розробки стратегій 

функціонування суб’єктів господарювання. 

Предмет дисципліни: виробнича і фінансово-господарська діяльність 

підприємств. 

Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни. 

Після вивчення дисципліни студент повинен: 

Знати: 

 теорії стратегій та стратегічного управління; 

 теоретичні основи стратегічного аналізу та його інформаційну 

базу; 

 методику проведення аналізу зовнішнього середовища діяльності 

підприємства; 

 методику проведення оцінки внутрішнього потенціалу 

підприємства; 

 методику прогнозування діяльності підприємства  

Уміти:  

 виконувати розрахунки та робити відповідні висновки із 

загальної оцінки внутрішнього потенціалу підприємства, його виробничих, 

фінансових та інвестиційних програм;  

 розробляти стратегії діяльності підприємств, визначати напрями 

покращення внутрішнього виробничого та фінансового потенціалу 

підприємства; 

 здійснювати аналіз зовнішнього середовища підприємства та 

визначати напрями реагування на його зміни; 

 здійснювати аналіз конкурентних позицій підприємства на ринку 

та перспектив його розвитку; 

 здійснювати прогнозування діяльності підприємства. 

 

Зміст дисципліни за темами: 

 

1. Стратегії діяльності підприємства, її зміст та види. 

2. Стратегічний аналіз та його роль в управлінні підприємством. 

3. Метод та методика стратегічного аналізу. 

4. Методи оцінки конкурентних позицій підприємства на ринку. 

5. Методика прогнозування при розробці стратегій діяльності 

підприємства.  

6. Оцінка ймовірності банкрутства підприємства та дотримання 

принципу безперервності діяльності.  

7. Порівняльний конкурентний аналіз та методи групування 

об’єктів стратегічного аналізу. 

8. Стратегічний аналіз виробничих, фінансових та інвестиційних 

програм. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМАТИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

 

 Потенційні теми наукових досліджень, які запропоновані науковими 

керівниками представлено нижче і розподілено за такими узагальненими 

напрямами досліджень:  

1) проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

експертизи; 

2) організація і методика обліку, контролю, аналізу, аудиту та 

експертизи за об’єктами; 

3) проблеми розвитку системи оподаткування та податкових 

відносин, організаційні та методичні аспекти адміністрування податків, 

податкового менеджменту, податкового контролю та податкових перевірок. 

 

 

І. Проблеми розвитку обліку, аналізу, контролю, аудиту, експертизи 

Облік 

 Організація обліку в умовах застосування інформаційних технологій  

 Організація бухгалтерського обліку на підприємстві та інформаційне 

забезпечення прийняття управлінських рішень 

 Організація податкового обліку на підприємстві 

 Організація бухгалтерського обліку на підприємствах – суб’єктах 

малого підприємництва  

 Стандартизація бухгалтерського обліку в контексті глобалізації 

світової економіки 

 Балансове узагальнення як складова методу бухгалтерського обліку 

 Документація як складова методу бухгалтерського обліку 

 Оцінка як складова методу бухгалтерського обліку 

 Форми бухгалтерського обліку: історія і сучасність 

 Предмет бухгалтерського обліку в контексті сучасних наукових 

досліджень 

 Метод бухгалтерського обліку в контексті сучасних наукових 

досліджень 

 Організація і методика проведення інвентаризації активів, зобов’язань 

та власного капіталу підприємства, контроль, аналіз та аудит її результатів  

 Методика формування облікової політики підприємства, її аудит та 

аналіз 

 Використання інформаційних ресурсів підсистем обліку 

(внутрішньогосподарського контролю, аудиту)  

 Становлення та розвиток обліку та звітності бюджетних установ 

 Становлення та розвиток обліку та звітності банківських установ 

 Становлення та розвиток професійної етики бухгалтерів  

 Історичний розвиток звітності бюджетних установ та напрями її 

реформування  

 Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції 
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його побудови 

 Історія розвитку та становлення податкової звітності 

 Історія розвитку та становлення статистичної звітності  

 Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на порядок підготовки, 

подання та оприлюднення фінансової звітності  

 Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на порядок підготовки 

та подання податкової звітності 

 Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на порядок підготовки 

та подання статистичної звітності 

 Історичний розвиток фінансової звітності суб’єктів малого 

підприємництва та напрями її реформування  

 Стандартизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

  Історія розробки та застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності 

 Історія розробки та застосування положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в інших країнах  

 Регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Європейському 

Співтоваристві  

 Гармонізація бухгалтерської практики та фінансової звітності 

 Класифікація та склад фінансової звітності в міжнародній та 

національній практиках  

 Суттєвість та її застосування при складанні фінансової звітності  

 Облікова політика підприємства та її вплив на порядок підготовки та 

складання фінансової звітності  

 Методика складання, аудит та аналіз фінансової та бюджетної звітності 

розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

 Методика складання, аудит та аналіз фінансової звітності банківських 

установ 

Аналіз 

 Організація і методика комплексного аналізу діяльності підприємства 

 Організація аналітичної роботи на підприємстві, моделі і методи 

прийняття управлінських рішень 

 Аудит та аналіз фінансового стану підприємства 

 Методи прогнозування банкрутства підприємства 

 Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства 

 Стратегічний аналіз формування, розміщення та структури капіталу 

підприємства 

 Стратегічний аналіз грошових коштів та грошових потоків 

підприємства 

Контроль 

 Організація системи внутрішньогосподарського контролю на 

підприємстві   

 Становлення та розвиток державного фінансового контролю на Україні 



 

 

94 

(19-21 століття) 

 Розвиток форм державного фінансового контролю в Україні 

 Нормативно-правове забезпечення та стандарти державного фінансового 

контролю 

 Методологія державного фінансового контролю 

 Організація і методика інспектування та ревізії (в тому числі за 

об’єктами) 

 Організація і методика державного фінансового аудиту 

 Організація і методика аудиту ефективності  

 Оцінка ефективності державного фінансового контролю 

 Організація і методика економічної експертизи 

 Організація і методика податкового та митного контролю  (в тому числі 

за об’єктами) 

 Етика в професійній діяльності державних аудиторів 

Експертиза 

 Становлення та розвиток експертизи на Україні (19-21 століття) 

 Розвиток форм судової експертизи в Україні та світовий досвід 

 Нормативно-правове забезпечення експертизи 

 Організація і методика експертизи 

Аудит 

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки публічних 

акціонерних товариств  

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки 

підприємств – емітентів цінних паперів 

 Організація і методика аудиту при банкрутстві підприємства  

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки 

фінансового стану юридичних осіб – засновників комерційного банку 

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки кредитних 

спілок 

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки страхових 

компаній 

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки 

інвестиційних фондів 

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки 

недержавних пенсійних фондів  

 Організація і методика обов’язкової аудиторської перевірки фінансових 

установ 

 Організація і методика внутрішнього аудиту на підприємствах  

 Організація і методика оцінки системи внутрішньогосподарського 

контролю підприємства в процесі проведення аудиту 

 Організаційно-методичне забезпечення та контроль якості 

аудиторських перевірок 

 Організація і методика зовнішнього контролю якості аудиторських 
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послуг 

 Оцінка дотримання підприємством принципу безперервності діяльності 

при аудиті фінансової звітності  

 Система внутрішнього контролю якості аудиторських послуг 

 Стандартизація аудиторської діяльності: сучасний стан та напрями 

удосконалення  

 Організація і методика виконання супутніх та інших послуг 

 Становлення та розвиток професійної етики аудиторів 

 Забезпечення незалежності аудиторів: сучасні вимоги, проблеми та 

напрями їх розв’язання  

 

ІІ. Організація і методика обліку, контролю, аналізу, аудиту та 

експертизи за об’єктами 

 

Облік, контроль, аудит та аналіз необоротних активів 

 Облік, контроль, аудит  та аналіз основних засобів (наявності, 

використання, вибуття)  

 Облік, контроль, аудит  та аналіз нематеріальних активів (наявності, 

використання, вибуття)  

 Облік, контроль, аудит та аналіз інших необоротних матеріальних 

активів (наявності, використання, вибуття)  

 Облік, контроль, аудит та аналіз нарахування зносу по основним 

засобам  

 Облік, контроль, аудит та аналіз нарахування зносу по нематеріальним 

активам 

 Облік, контроль, аудит та аналіз лізингових операцій  

 Облік, контроль, аудит та аналіз довгострокових фінансових інвестицій 

 Облік, контроль, аудит  та аналіз капітальних інвестицій 

 Облік, контроль, аудит та аналіз довгострокової дебіторської 

заборгованості 

 Облік, контроль, аудит та аналіз відстрочених податкових активів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій з оперативної оренди 

необоротних активів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій з фінансової оренди 

необоротних активів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз довгострокових біологічних активів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз нарахування зносу по довгостроковим 

біологічним активам (наявності, використання, вибуття)  

 Облік, контроль, аудит та аналіз інвестиційної нерухомості (наявності, 

використання, вибуття)  

 Облік, контроль, аудит та аналіз нарахування зносу по інвестиційній 

нерухомості 

 Облік, контроль, аудит та аналіз переоцінки та зменшення корисності 
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необоротних активів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат на поліпшення та ремонт 

основних засобів  

 

 Облік, контроль, аудит та аналіз  запасів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху виробничих запасів  

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху сировини і матеріалів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху паливно-мастильних 

матеріалів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху будівельних 

матеріалів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху запасних частин 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху тари і тарних 

матеріалів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху матеріалів 

сільськогосподарського призначення 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху малоцінних та 

швидкозношуваних предметів  

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху поточних біологічних 

активів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху готової продукції 

 Облік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху напівфабрикатів 

 Облік, контроль та аналіз продукції рослинництва в сільському 

господарстві 

 Облік, контроль та аналіз продукції тваринництва в 

сільськогосподарському підприємстві (фермерському господарстві) 

 Облік, контроль, аудит та аналіз товарних запасів торговельного 

підприємства (оптового, роздрібного, оптово-роздрібного) 

 Облік, контроль, аудит та аналіз комісійних операцій торговельного 

підприємства 

 Облік, контроль, аудит та аналіз грошових коштів  

 Облік, контроль, аудит та аналіз грошових коштів  

 Облік, контроль, аудит та аналіз грошових потоків  

 Облік, контроль, аудит та аналіз готівкових коштів підприємства  

 Обпік, контроль, аудит та аналіз наявності і руху коштів на рахунках у 

банках  

 Облік, контроль безготівкових коштів та аналіз їх використання на 

підприємстві  

 Облік, аудит безготівкових коштів та аналіз їх використання на 

підприємстві  

 Облік, контроль, аудит та аналіз іноземної валюти на підприємстві  

Облік, контроль, аудит та аналіз розрахунків   

 Облік, контроль, аудит та аналіз безготівкових розрахунків на 
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підприємстві  

 Облік, контроль, аудит та аналіз дебіторської заборгованості на 

підприємстві  

 Облік, контроль, аудит розрахунків із покупцями і замовниками та 

аналіз розрахунків із ними на підприємстві  

 Облік, контроль, аудит розрахунків із різними дебіторами та аналіз 

дебіторської заборгованості на підприємстві  

 Облік, контроль, аудит і аналіз розрахунків із підзвітними особами  

 Облік, контроль, аудит та аналіз розрахунків за претензіями  

 Облік, контроль, аудит та аналіз товарообмінних операцій на 

підприємстві 

 Облік, контроль, аудит та аналіз векселів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз поточних фінансових інвестицій 

 Облік, контроль, аудит та аналіз розрахунків по відшкодуванню 

матеріального збитку 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій по створенню та 

використанню резерву сумнівних боргів на підприємстві 

Облік, контроль, аудит та аналіз власного капіталу  

 Облік, контроль, аудит та аналіз власного капіталу 

 Облік, контроль, аудит та аналіз пайового капіталу  

 Облік, контроль, аудит статутного капіталу та аналіз ефективності його 

використання на підприємстві  

 Облік, контроль, аудит та аналіз додаткового капіталу на підприємстві  

 Облік, контроль, аудит та аналіз статутного капіталу в акціонерному 

товаристві та розрахунків з акціонерами  

 Облік, контроль, аудит та аналіз статутного капіталу і розрахунків з 

засновниками в товаристві з обмеженою відповідальністю. 

 Облік, контроль та аналіз цінних паперів власної емісії та аналіз 

прибутковості власного капіталу акціонерного товариства. 

 Облік, контроль, аудит та аналіз процесів паювання колективних 

сільськогосподарських підприємств 

  Облік, контроль, аудит та аналіз забезпечень 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій по створенню та використання 

забезпечень оплати відпускних 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій по створенню та 

використанню забезпечень гарантійних зобов’язань 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій по створенню та 

використанню забезпечень майбутніх витрат та платежів 

  Облік, контроль, аудит та аналіз цільового фінансування та цільових 

надходжень 

 Облік, контроль, аудит та аналіз цільового фінансування  

 Облік, контроль, аудит та аналіз цільових надходжень 
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 Облік, контроль, аудит і аналіз зобов'язань  

 Облік, контроль, аудит  і аналіз довгострокових кредитів банків 

 Облік, контроль, аудит і аналіз довгострокових зобов'язань 

 Облік, контроль, аудит і аналіз довгострокової кредиторської 

заборгованості 

 Облік, контроль, аудит і аналіз відстрочених податкових зобов'язань  

 Облік, контроль, аудит і аналіз зобов’язань за довгостроковими 

векселями 

 Облік, контроль, аудит і аналіз довгострокових зобов’язань по 

облігаціям 

 Облік, контроль, аудит і аналіз поточних зобов'язань 

 Облік, контроль, аудит і аналіз короткострокових кредитів банків  

 Облік, контроль, аудит і аналіз зобов’язань за короткостроковими 

векселями 

 Облік, контроль, аудит і аналіз розрахунків з постачальниками і 

підрядниками 

 Облік, контроль, аудит  та аналіз розрахунків з оплати праці  

 Облік, контроль та аналіз розрахунків з засновниками з формування 

статутного капіталу і розподілу прибутку  

 Облік, контроль, аудит і аналіз внутрішньогосподарських розрахунків 

  Облік, контроль, аудит та аналіз нарахування та сплати податків, 

зборів та обов’язкових платежів  

 Облік, контроль, аудит і аналіз розрахунків з бюджетом  

 Облік, контроль, аудит і аналіз розрахунків з бюджетом по податку на 

прибуток  

 Облік, контроль, аудит і аналіз розрахунків з бюджетом по податку на 

додану вартість  

 Облік, контроль, аудит і аналіз розрахунків з бюджетом за місцевими 

податками  

 Облік, контроль, аудит і аналіз розрахунків з бюджетом по податку з 

доходів фізичних осіб 

 Облік, контроль, аудит та аналіз розрахунків за єдиним соціальним 

внеском 

 Облік, контроль, аудит та аналіз розрахунків з бюджетом та державними 

цільовими фондами на підприємствах – суб’єктах малого підприємництва, 

які сплачують єдиний податок 

 Облік, контроль, аудит та аналіз розрахунків з бюджетом та державними 

цільовими фондами на сільськогосподарських підприємствах, які сплачують 

єдиний податок  

 Облік, контроль, аудит та аналіз розрахунків з бюджетом та державними 

цільовими фондами приватними підприємцями 

 Облік, контроль, аудит та аналіз оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності 
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  Облік, контроль, аудит та аналіз доходів, витрат, фінансових 

результатів  

 Облік, контроль, аудит та аналіз  доходів і витрат 

 Облік, контроль, аудит та аналіз фінансових результатів підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз доходів підприємства 

 Облік, контроль, аудит та аналіз випуску готової продукції 

 Облік, контроль, аналіз та аудит доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг)  

 Облік, контроль, аналіз та аудит доходів від іншої операційної 

діяльності підприємства  

 Облік, контроль, аналіз та аудит доходів від основної діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз доходів від операційної діяльності на 

підприємствах 

 Облік, контроль, аудит та аналіз доходів від інвестиційної та фінансової 

діяльності. 

 Облік, контроль, аналіз та аудит доходів від звичайної  діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аналіз та аудит доходів від надзвичайної діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз доходів майбутньої діяльності 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат підприємства за економічними 

елементами 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат підприємства за статтями 

калькулювання 

 Облік, контроль, аудит та аналіз матеріальних витрат підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат на оплату праці підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз відрахувань на соціальні заходи 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз амортизаційних відрахувань 

підприємства 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат основної діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат від іншої операційної діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат операційної діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат фінансової діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат інвестиційної діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат звичайної діяльності 

підприємства  
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 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат надзвичайної діяльності 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат на виробництво продукції 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат на виробництво робіт (послуг) 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз калькулювання собівартості продукції 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз калькулювання собівартості робіт 

(послуг) підприємства  

 Нормативний метод обліку витрат на виробництво промислової 

продукції, їх контроль та аналіз   

 Облік, контроль, аудит та аналіз прямих витрат на виробництво 

продукції (робіт. послуг) підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз непрямих витрат підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз загальновиробничих витрат 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат на утримання та експлуатації 

обладнання  

 Облік, контроль, аудит та аналіз по центрах витрат та центрах 

відповідальності  

 Облік, контроль, аудит та аналіз незавершеного виробництва  

 Облік, контроль, аудит та аналіз адміністративних витрат  

 Облік, контроль, аудит та аналіз браку у виробництві 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат від звичайної діяльності на 

підприємстві  

 Організація внутрішньогосподарського обліку, аналізу та контролю 

 Облік, контроль та аналіз діяльності підприємства за центрами 

відповідальності 

 Зведений облік витрат на виробництво, аудит, контроль та аналіз його 

результатів 

 Особливості управлінського обліку, контролю та аналізу витрат та 

формування собівартості продукції 

 Організація і методика складання операційних (фінансових) бюджетів та 

контроль за їх виконанням 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат майбутніх періодів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз фінансової звітності  

 Методика складання, аудит та аналіз фінансової звітності. 

 Методика складання, аудит та аналіз консолідованої фінансової 

звітності 

 Методика складання, аналіз і аудит звіту про фінансові результати 

підприємства 

 Методика складання, аналіз і аудит балансу підприємства  

 Методика складання, аудит та аналіз звіту про рух грошових коштів 
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підприємства 

 Методика складання, аудит та аналіз звіту про власний капітал 

підприємства 

 Методика складання, аудит та аналіз приміток до фінансової звітності  

 Методика складання, аналіз та аудит фінансової звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

 Методика виправлення помилок та внесення змін до фінансової 

звітності, аудит та аналіз 

 Історичний розвиток звітності бюджетних установ та напрями її 

реформування  

 Розвиток та становлення якісних характеристик та принципів 

підготовки фінансової звітності 

 Історичний розвиток бухгалтерського балансу та основні концепції 

його побудови 

 Історія розвитку та становлення податкової звітності 

 Історія розвитку та становлення статистичної звітності  

 Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на порядок 

підготовки, подання та оприлюднення фінансової звітності  

 Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на порядок 

підготовки та подання податкової звітності 

 Розвиток інформаційних технологій та їх вплив на порядок 

підготовки та подання статистичної звітності 

 Історичний розвиток фінансової звітності суб’єктів малого 

підприємництва та напрями її реформування  

 Стандартизація бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

  Історія розробки та застосування міжнародних стандартів фінансової 

звітності   

 Історія розробки та застосування стандартів бухгалтерського обліку 

та звітності США - GAAP USA 

 Історія розробки та застосування положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в інших країнах  

 Регулювання бухгалтерського обліку та звітності в Європейському 

Співтоваристві  

 Гармонізація бухгалтерської практики та фінансової звітності 

 Класифікація та склад фінансової звітності в міжнародній та 

національній практиках  

 Суттєвість та її застосування при складанні фінансової звітності  

 Облікова політика підприємства та її вплив на порядок підготовки та 

складання фінансової звітності  

 Методика складання, аудит та аналіз фінансової та бюджетної 

звітності розпорядників та одержувачів бюджетних коштів 

 Методика складання, аудит та аналіз фінансової звітності банківських 

установ 
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 Облік, контроль, аудит та аналіз позабалансових рахунків 

 Облік, контроль, аудит та аналіз позабалансових рахунків 

 Облік, контроль, аудит та аналіз активів, що знаходяться на 

відповідальному зберіганні 

 Облік, контроль, аудит та аналіз контрактних зобов’язань  

 Облік, контроль, аудит та аналіз непередбачених активів та зобов’язань  

 Облік, контроль, аудит та аналіз гарантій та забезпечень 

 Облік, контроль, аудит та аналіз списаних активів  

 Облік, контроль, аудит та аналіз бланків суворої звітності  

 Облік, контроль, аналіз та аудит при  створенні, реорганізації або 

ліквідації підприємства 

 Облік, контроль, аналіз та аудит при ліквідації підприємства  

 Облік, контроль, аналіз та аудит процесів об’єднання   підприємств  

 Облік, контроль, аналіз та аудит процесів реорганізації підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз процесів створення підприємства та 

засновницьких документів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз ліквідації підприємств – банкрутів  

  Особливості обліку, аудиту, контролю та аналізу на 

підприємствах різних видів економічної діяльності та форм власності 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу біржової та 

брокерської діяльності 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу спільної діяльності 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу страхової діяльності  

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу в банківських 

установах  

 Особливості обліку, контролю та аналізу бюджетних установ  

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу підприємств – 

суб’єктів малого підприємництва 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу приватних підприємців 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу сільськогосподарських 

підприємств  

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу фермерських 

господарств 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу підприємств 

борошномельної та комбікормової промисловості  

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу транспортних 

підприємств  

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу підприємств 

громадського харчування 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу підприємств 

олійножирової промисловості  

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу посередницьких 

підприємств  
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 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу будівельних 

підприємств 

 Облік, контроль, аудит та аналіз виробничих запасів на будівельних 

підприємствах 

 Облік, контроль, аудит та аналіз виконаних робіт за будівельними 

контрактами та розрахунків із замовниками 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу підприємств 

ресторанного господарства 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу діяльності готелів 

 Особливості обліку, контролю, аудиту та аналізу доходів та витрат 

санаторно-курортних закладів 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат на збут торговельного 

підприємства  

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат машинно-тракторного парку 

 Облік, контроль, аудит та аналіз витрат заготівельної діяльності  

 Особливості обліку, аудиту, контролю та аналізу в органах державного 

сектору 

 Облік, контроль та аналіз операцій з основними засобами 

 Облік, контроль та аналіз операцій із запасами 

 Особливості обліку, контролю та аналізу госпрозрахункової діяльності 

бюджетних установ  

 Облік, контроль та аналіз використання бюджетних коштів 

 Облік, контроль та аналіз розрахунків з оплати праці 

 Облік, контроль та аналіз доходів і видатків бюджетної установи 

 Облік, контроль та аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості 

бюджетних установ  

 Методика складання, контроль та аналіз фінансової звітності бюджетних 

установ 

 Організація і методика контролю правильності складання та виконання 

кошторису доходів і видатків бюджетної установи 

Особливості обліку, аудиту, контролю та аналізу в банківських 

установах 

 Облік, контроль, аудит та аналіз кредитних операцій 

 Аналіз, аудит, контроль фінансового стану комерційного банку 

 Методика складання, контроль та аналіз фінансової звітності 

банківських установ  

Зовнішньоекономічна діяльність 

 Організація і методика обліку та контролю зовнішньоекономічної 

діяльності підприємства 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій підприємства з експорту 

товарів, робіт, послуг 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій підприємства з імпорту 

товарів, робіт, послуг 
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 Облік, контроль, аудит та аналіз експортно-імпортних операцій 

підприємства 

 Облік, контроль, аудит та аналіз операцій з давальницькою сировиною 

при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності 

 Облік, контроль, аудит та аналіз діяльності підприємств з іноземними 

інвестиціями  

 

ІІІ. Проблеми розвитку системи оподаткування та податкових відносин, 

організаційні і методичні аспекти адміністрування податків, 

податкового менеджменту, податкового контролю та податкових 

перевірок 

 

 Передумови виникнення податків і розвиток теорії оподаткування 

 Сучасні теоретичні концепції оподаткування  

 Система оподаткування в Україні: еволюція та проблема вибору 

оптимальної моделі 

 Структура оподаткування і наукові основи побудови податкової 

системи 

 Податкова система України: суперечності розвитку та можливості їх 

вирішення 

 Макроекономічний аналіз вітчизняної податкової системи 

 Особливості функціонування податкових систем зарубіжних країн  

 Реформування податкової системи України: економічні і соціальні 

наслідки 

 Еволюція форм  і методів оподаткування в Україні  

 Оцінка впливу податкової політики на економічні процеси в Україні 

 Податкова політика та економічний розвиток регіонів 

 Інтеграція податкової політики України до європейського економічного 

простору 

 Податкове регулювання в Україні: суть, особливості застосування та  

 напрямки удосконалення 

 Податкові пільги: необхідність та ефективність застосування в умовах 

перехідної економіки 

 Податкове навантаження: сутність та проблеми розрахунку  

 Податкове навантаження і економічні інтереси підприємства 

 Оцінка ефективності системи оподаткування України та її впливу на 

фінансовий стан підприємств 

 Критерії ефективності податкових систем (на прикладі однієї з країн) 

 Сучасні теоретичні концепції оподаткування 

 Визначення податків та їх функцій: теоретичний та прикладний 

аспекти 

 Економічна сутність податків та її реалізація в умовах становлення та 

розвитку ринкової економіки України 
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 Елементи податку та їх роль в реалізації функцій податку 

 Фіскальна функція податків та її реалізація в сучасних умовах 

 Регулююча функція податків та її реалізація в сучасних умовах 

 Принципи оподаткування та їх реалізації в сучасних умовах соціально-

економічного розвитку України 

 Еволюція системи оподаткування на Україні (1991-2010 рр.) 

 Податкова політика України та напрямки її удосконалення 

 Перекладання податків: теоретичні та прикладні аспекти 

 Непряме оподаткування на Україні: аналіз та тенденції розвитку 

 Механізм функціонування податку на додану вартість в системі 

непрямого оподаткування суб’єктів господарювання: сучасний стан та 

перспективи розвитку 

 Податки на майно та нерухомість: світовий досвід та можливості його 

використання на Україні  

 Екологічні податки: світовий досвід та напрямки його використання на 

Україні  

 Подвійне оподаткування та шляхи його усунення в міжнародній 

практиці 

 Проблеми гармонізації нарахування та сплати ПДВ в Україні та країнах 

ЄС 

 Порівняльний аналіз системи оподаткування України та інших країн 

 Порівняльний аналіз практики застосування ПДВ на Україні та в 

країнах ЄС 

 Порівняльний аналіз практики застосування податку на прибуток на 

Україні та в країнах ЄС 

 Порівняльний аналіз практики застосування акцизного збору на 

Україні та в країнах ЄС 

 Офшорні зони та їх вплив на процеси оподаткування 

 Теорія та практика формування і розвитку альтернативних методів 

оподаткування 

 Теоретичні та практичні аспекти організації справляння прямих 

податків в Україні 

 Основні напрямки удосконалення оподаткування інвестиційної 

діяльності в Україні 

 Податкове регулювання інвестиційної діяльності в Україні  

 Податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні  

 Теоретичні та практичні аспекти оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності 

 Податкове регулювання діяльності суб’єктів малого підприємництва  

 Теоретичні та прагматичні аспекти формування і розвитку системи 

податків на споживання   

 Шляхи усунення подвійного оподаткування в сфері стягнення податку 

з доходів фізичних осіб: світовий досвід та вітчизняна практика 
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 Податки з оборотів по реалізації продукції (робіт, послуг): світовий 

досвід та можливості використання на Україні 

 Теорія, практика та порівняльний аналіз застосування різних форм 

податків на споживання  

 Податок на додану вартість: механізм нарахування (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) та напрямки удосконалення 

 Особливості нарахування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та сплати ПДВ на прикладі підприємств різних 

галузей економіки та промисловості 

 Механізм формування податкового зобов’язання і податкового кредиту 

з податку на додану вартість та можливості його використання як 

інструменту оптимізації оподаткування  

 Механізм справляння (планування, прогнозування, адміністрування, 

контролю) та оцінка ефективності застосування податку на додану вартість 

 Податок на додану вартість та його вплив на фінансово-господарську 

діяльність (податкове навантаження) підприємств (різних видів економічної 

діяльності) 

 Податок на додану вартість: вітчизняна модель та напрямки 

реформування 

 Теоретичні та практичні аспекти перекладання податку на додану 

вартість 

 Економічна сутність податкових вирахувань по ПДВ та практика їх 

застосування (планування, прогнозування, адміністрування, контролю) в 

системі оподаткування різних країн 

 Об’єкт оподаткування податком на додану вартість та напрямки 

удосконалення порядку його визначення на Україні 

 Пільги по ПДВ: їх необхідність та умови застосування (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) в економіці України 

 Теоретичні та практичні аспекти застосування (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) пільг, пониженої ставки та 

звільнення від ПДВ 

 Податок на прибуток: механізм нарахування (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) та напрямки удосконалення 

 Діючий механізм нарахування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та сплати податку на прибуток та його вплив на 

результати фінансово-господарської діяльності підприємства 

 Особливості нарахування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та сплати податку на прибуток неприбутковими 

організаціями 

 Витрати, які враховуються при визначенні об’єкту оподаткування 

податком на прибуток: аналіз практики розрахунку (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) та шляхи удосконалення 

механізму  

 Формування витрат при розрахунку об’єкту оподаткування податком 
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на прибуток  

 Формування (планування, прогнозування, адміністрування, контролю) 

доходів для визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток та 

напрямки його удосконалення 

 Механізм розрахунку (планування, прогнозування, адміністрування, 

контролю) амортизаційних відрахувань при визначенні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток: еволюція вітчизняної практики та 

шляхи удосконалення 

 Особливості нарахування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та сплати податку на прибуток на прикладі 

підприємств різних галузей економіки та промисловості 

 Теоретичні та практичні аспекти застосування (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) пільг по податку на прибуток, їх 

регулююча функція 

 Діючий механізм нарахування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та сплати податку з доходів фізичних осіб із 

доходів найманих працівників та напрямки його удосконалення 

 Податок з доходів фізичних осіб у системі оподаткування підприємств 

(різних видів економічної діяльності) 

 Оподаткування доходів фізичних осіб в системі податкових платежів 

підприємств різних видів економічної діяльності  

 Оподаткування оплати праці в контексті врегулювання податкового 

тягаря в Україні  

 Податок на доходи фізичних осіб та оцінка впливу його елементів у 

системі регулювання доходів працівників 

 Діючий механізм застосування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) пільг по податку з доходів фізичних осіб та 

напрямки його удосконалення 

 Об’єкт оподаткування податком з доходів фізичних осіб та напрямки 

удосконалення порядку його визначення (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) 

 Соціальна складова податку на доходи фізичних осіб в Україні 

 Механізм виконання та контроль функцій податковими агентами при 

нарахуванні та сплаті податку з доходів фізичних осіб в Україні 

 Механізм нарахування (планування, прогнозування, адміністрування, 

контролю) та сплати податку з доходів фізичних осіб приватними 

підприємцями: еволюція практики застосування в Україні, сучасна практика 

нарахування та сплати, шляхи удосконалення 

 Єдиний соціальний внесок: діючий механізм нарахування (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) та сплати, напрямки його 

удосконалення 

 Еволюція механізму нарахування  та сплати зборів на соціальне та 

пенсійне страхування на Україні (1991-2010 рр.) 

 Особливості ведення персоніфікованого обліку по обов’язковому 
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державному пенсійному страхуванню 

 Особливості виконання податкових зобов’язань платників податків по 

внескам на державне соціальне та пенсійне страхування при застосуванні 

спеціальних податкових режимів 

 Порядок визначення (планування, прогнозування, адміністрування, 

контролю) об’єкта оподаткування єдиним соціальним внеском  

 Акцизний збір: еволюція практики застосування в Україні, сучасна 

практика нарахування (планування, прогнозування, адміністрування, 

контролю) та сплати, шляхи удосконалення 

 Особливості нарахування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та сплати акцизного збору по різним видам 

підакцизних товарів  

 Податок з власників транспортних засобів: еволюція практики 

застосування в Україні, сучасна практика нарахування (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) та сплати, шляхи удосконалення 

 Екологічні податки: еволюція практики застосування в Україні, сучасна 

практика нарахування (планування, прогнозування, адміністрування, 

контролю) та сплати, шляхи удосконалення 

 Плата за землю: еволюція практики застосування в Україні, сучасна 

практика нарахування (планування, прогнозування, адміністрування, 

контролю) та сплати, шляхи удосконалення 

 Система платежів за спеціальне використання природних ресурсів: 

сутність, особливості справляння (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та напрямки вдосконалення в Україні 

 Вітчизняний досвід та ефективність справляння (планування, 

прогнозування, адміністрування, контролю) місцевих податків і зборів в 

Україні 

 Роль та значення місцевих податків (зборів) в податковій системі 

України 

 Спеціальні податкові режими: еволюція практики застосування в 

Україні та шляхи удосконалення 

 Фіксований сільськогосподарський податок: еволюція практики 

застосування в Україні, сучасна практика (діючий механізм) нарахування 

(планування, прогнозування, адміністрування, контролю) та сплати, шляхи 

удосконалення  

 Спеціальні податкові режими для сільськогосподарських підприємств: 

еволюція практики застосування в Україні та напрями удосконалення  

 Становлення та розвиток вітчизняної системи спрощеного 

оподаткування єдиним податком  

 Спрощена системи оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва – юридичних осіб: еволюція практики застосування в 

Україні, сучасна практика нарахування (планування, прогнозування, 

адміністрування, контролю) та сплати, шляхи удосконалення 

 Спрощена система оподаткування, обліку та звітності приватних 
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підприємців: еволюція практики застосування в Україні, сучасна практика 

нарахування (планування, прогнозування, адміністрування, контролю) та 

сплати, шляхи удосконалення   

 Порівняльна характеристика загального податкового режиму та 

спрощеної системи оподаткування 

 Основні напрямки удосконалення системи оподаткування малого 

бізнесу 

 Особливості оподаткування нерезидентів (іноземних підприємств) в 

Україні 

 Нормативно-аналітичне забезпечення податкових відносин в Україні 

 Організація податкового обліку (податкових розрахунків) на 

підприємстві 

 Моделі взаємодії бухгалтерського та податкового обліку (податкових 

розрахунків)  

 Організація податкового обліку (податкових розрахунків) діяльності 

приватних підприємців 

 Особливості ведення податкового обліку (податкових розрахунків) 

нарахування та сплати податку з доходів фізичних осіб податковими 

агентами 

 Особливості податкового обліку та документального підтвердження 

різних видів витрат, що враховуються при визначенні об’єкту оподаткування 

податком на прибуток   

 Податковий облік при нарахуванні та сплаті податку на прибуток: 

еволюція вітчизняної практики та проблеми розвитку 

 Податковий облік при нарахування та сплаті податку на додану 

вартість: еволюція вітчизняної практики та проблеми розвитку 

 Податкова звітність: види, зміст та функції 

 Порядок складання та подання річної декларації про майновий стан і 

доходи  

 Можливості використання інформаційних систем і технологій в системі 

податкового обліку  

 Інформаційні системи і технології як засіб організації податкового 

обліку  

 Можливості інформаційних систем і технологій в забезпеченні 

податкових відносин на рівні суб’єкта господарювання 

 Економічний аналіз в системі оподаткування  

 Організація і методика економічного аналізу податкових платежів та 

податкового навантаження суб’єкта господарювання 

 Оцінка впливу податкових пільг на фінансовий стан суб’єкта 

господарювання  

 Механізм ціноутворення та його вплив на визначення сум податкових 

платежів 

 Особливості визначення бази оподаткування податком на прибуток та 
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ПДВ при здійсненні різних видів операцій та при укладанні різних видів 

договорів цивільно-правового характеру 

 Механізм адміністрування податків (зборів, обов’язкових платежів) в 

Україні (за видами податків): сучасний стан та напрями удосконалення  

 Сучасний стан та перспективи адміністрування майнових податків 

 Світовий досвід та вітчизняна практика адміністрування податків у 

ринкових умовах 

 Податковий борг в державі: тенденції та причини виникнення, 

механізм стягнення та управління  

 Методи управління податковим боргом та їх еволюція 

 Податкові консультації в системі адміністрування податків, зборів 

(обов’язкових платежів)  

 Податкові санкції за недотримання податкового законодавства: 

вітчизняна практика, світовий досвід та напрями удосконалення  

 Фінансовий моніторинг в сфері легалізації тіньових (злочинних) 

доходів: світовий досвід та вітчизняна практика 

 Види, форми та методи легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом 

 Правовий механізм протидії легалізації злочинних доходів (протидія 

відмиванню грошей, отриманих злочинним шляхом) та функції органів 

податкової служби  

 Роль податкового адміністрування  забезпечення економічної безпеки 

держави  

 Податкове адміністрування виробництва та обігу алкогольної продукції 

в Україні  

 Податкове адміністрування виробництва та обігу тютюнової продукції 

в Україні  

 Податкове адміністрування суб’єктів малого підприємництва 

 Податкове адміністрування фінансово-кредитних організацій в Україні 

 Податкове адміністрування великих платників податків: вітчизняна 

практика та світовий досвід  

 Ухилення від оподаткування: причини, наслідки та механізм протидії 

 Правопорушення в сфері податків та зборів: законодавче регулювання 

та механізм попередження їх виникнення  

 Девіантна поведінка в теорії суспільного конфлікту 

 Стандарти податкової культури  

 Стандарти податкових відносин в суспільстві 

 Моделювання та прогнозування податкових надходжень на 

загальнодержавному рівні  

 Науково-методичні основи формування податкової складової бюджету  

 Податковий потенціал держави, регіону, суб’єктів господарювання: 

економічна сутність та методи оцінки 

 Податкове планування і прогнозування: суть та соціально-економічне 
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значення  

 Податкові ризики: сутність, види та механізм управління  

 Моделювання (планування, прогнозування) податкових зобов’язань в 

результаті злиття (консолідації, об’єднання тощо) організацій  

 Податкове планування як елемент фінансового менеджменту на 

підприємствах  

 Специфіка міжнародного податкового планування на Україні  

 Податкове планування на підприємствах – суб’єктах малого 

підприємництва 

 Еволюція податкового менеджменту в Україні  

 Податковий менеджмент в країнах ринкової економіки  

 Податковий менеджмент: організаційні, правові та етичні аспекти 

 Корпоративний податковий менеджмент як спосіб оптимізації 

податкових платежів  

 Податковий контроль як складова державного податкового 

менеджменту  

 Податковий контроль як елемент протидії ухиленню від сплати 

податків  

 Види, форми та методи податкового контролю: еволюція вітчизняної 

практики, сучасний стан та напрями удосконалення  

 Організація податкового контролю в системі органів податкової 

служби України  

 Податковий контроль у сфері оподаткування діяльності приватних 

підприємців 

 Податковий контроль у сфері оподаткування само зайнятих осіб  

 Податковий контроль у сфері прямого оподаткування  

 Податковий контроль у сфері непрямого оподаткування  

 Організація і методика податкового контролю справляння (нарахування 

і сплати) податків (зборів, обов’язкових платежів) (за видами податків) 

 Організація і методика проведення камеральних податкових перевірок 

 Організація і методика проведення документальних планових 

перевірок 

 Організація і методика проведення документальних позапланових 

перевірок  

 Організація і методика проведення документальної невиїзної перевірки 

 Організація і методика проведення фактичних перевірок  

 Аналіз показників фінансово-господарської діяльності платників 

податків як елемент податкового контролю  

 Реєстрація та облік платників податків в органах державної податкової 

служби: діючий механізм, проблеми функціонування та шляхи 

удосконалення 

 Податковий контроль правильності нарахування та сплати різних видів 

податків і зборів та удосконалення методики його проведення   
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 Контроль коштів цільових фондів та удосконалення методики його 

проведення  

 Облік платежів до бюджету в органах державної податкової служби: 

діючий механізм, проблеми функціонування та шляхи удосконалення 

 Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної 

податкової служби  

 Організація податкового контролю на пострадянському просторі: 

порівняльний аналіз  

 Реалізація основних завдань державного податкового менеджменту 

Державною фіскальною службою  України 

 Адаптація роботи Державної фіскальної служби України до 

європейських стандартів в умовах глобалізації економічних процесів  

 Координація діяльності фіскальних органів в процесі виконання 

програм бюджетних надходжень (в системі адміністрування податкових 

платежів) 

 Виконання контрольних функцій органами Державної фіскальної 

служби в частині адміністрування податку на прибуток  

 Функції Державного казначейства в системі адміністрування 

податкових платежів 

 Функції банківських установ в системі адміністрування податків, 

зборів, обов’язкових платежів 

 Форми та методи взаємодії органів державної податкової служби із 

платниками податків – юридичними особами  

 Форми та методи взаємодії органів державної податкової служби із 

платниками податків – фізичними особами  

 Функції органів виконавчої влади в процесі виконання програм 

бюджетних надходжень (в системі адміністрування податкових платежів) та 

їх взаємодія з органами податкової служби  

 Проблеми гармонізації прав та обов’язків основних учасників 

податкових відносин 

 Критерії оцінки діяльності податкових органів та їх удосконалення  

 Форми та методи взаємодії податкових та фінансових органів в сфері 

оподаткування  

 Розвиток митно-тарифного адміністрування в України з врахуванням 

глобалізацій них тенденцій 

 Управління митною системою держави: світовий досвід та вітчизняна 

практика 

 Митно-тарифне регулювання: можливості та перспективи реалізації в 

Україні 

 Митне адміністрування та економічна безпека держави: можливості 

забезпечення національних інтересів 

 Боротьба з контрабандою та порушенням митних правил: дієвість 

існуючого механізму та можливості вдосконалення 
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 Митна політика в Україні: фіскально-регулюючі аспекти 

 Митні платежі в системі оподаткування промислових підприємств 

 Митні платежі в Україні: їх фіскальне та регулююче значення  

 Банки в системі податкових відносин  

 Особливості оподаткування банківських операцій: вітчизняна модель 

та напрямки реформування 

 Фінансові установи в системі податкових відносин  

 Оподаткування фінансових установ (страхових компаній, 

інвестиційних фондів, недержавних пенсійних фондів, професійних 

учасників ринку цінних паперів): сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку  

 Особливості оподаткування підприємств, які мають відокремлені 

підрозділи (філіали, дочірні підприємства): сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку 

 Особливості оподаткування закладів освіти (охорони здоров’я, 

житлово-комунальних господарств тощо): сучасний стан, проблеми та 

перспективи розвитку 

 Особливості оподаткування лізингових та орендних операцій: 

вітчизняна модель та напрямки реформування 

 Особливості оподаткування сільськогосподарських підприємств: 

вітчизняна модель та напрямки реформування 

 Особливості оподаткування грального бізнесу в Україні: вітчизняна 

модель та напрямки реформування 

 Особливості оподаткування туристичної діяльності: вітчизняна модель 

та напрямки реформування 

 Особливості справляння податку на додану вартість на пільгових 

умовах підприємствами (різних видів економічної діяльності) 

 Особливості застосування спеціального режиму оподаткування 

податком на додану вартість суб’єктів господарювання на підприємствах 

(різних видів економічної діяльності) 

 Механізм нарахування податку на додану вартість переробними 

підприємствами, що перебувають на спеціальному режимі оподаткування з 

можливістю використання права на виплату компенсації 

сільськогосподарським товаровиробникам 

 Вплив галузевих особливостей діяльності сільськогосподарських 

підприємств при визначенні елементів податків, зборів та обов’язкових 

платежів 

 Україна та СОТ: механізми та перспективи співпраці (взаємодії) в сфері 

оподаткування  

 Україна та Європейський Союз: механізми та перспективи співпраці 

(взаємодії) в сфері оподаткування 

 Україна в глобальний торговій системі: митний аспект 
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