АНОТАЦІЇ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
Спеціальність 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
(галузь знань 07 «Управління та адміністрування»)
ОСВІТНІЙ РІВЕНЬ: МАГІСТР
Організація бухгалтерського обліку
Мета: набуття студентами теоретичних знань і практичних навичок з організації бухгалтерського
обліку на підприємстві.
Завдання: формування знань і вмінь з організації бухгалтерського обліку та налагодження обліковоконтрольного й аналітичного процесів, орієнтованих на інформаційне забезпечення управлінських
рішень.
Предмет: 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:
- 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:
- Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
- Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова політика підприємства.
- Формування і функціонування облікових підрозділів.
- Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на підприємстві.
- Забезпечення ефективного функціонування та розвитку бухгалтерського обліку.
- Формування системи документування господарських операцій та документообігу.
- Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань.
- Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства.
- Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей управління.
- Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства.
- Система захисту облікової інформації.
Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами
Мета: надання знань про засади побудови системи міжнародних стандартів фінансової звітності та про
правила складання фінансових звітів за принципами МСФЗ.

Завдання: вивчення положень МСФЗ, які стосуються загальних принципів завдання з підготовки
інформації та визначення умов завдання; вивчення стандартів, норм та інших правил і підходів до
складання фінансової звітності за МСФЗ; аналіз відповідності П(С)БО Міжнародним стандартам
фінансової звітності (МСФЗ); вибір облікових політик і форматів фінансових звітів, визначення
поточного та відстроченого податку на прибуток; складання звітів про фінансовий стан, про сукупний
дохід, про зміни у власному капіталі та про рух грошових коштів, розкриття інформації у примітках до
фінансових звітів на умовному прикладі.
Предмет: фінансова звітність підприємств, складена за вимогами міжнародних стандартів фінансової
звітності.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- основні положення міжнародних стандартів фінансової звітності;
- порядок побудови фінансового обліку і звітності підприємств відповідно до вимог МСБО;
- правила визнання, оцінки та обліку активів, зобов’язань та власного капіталу;
- концепції і принципи побудови фінансового обліку і звітності згідно з вимогами МСБО та МСФЗ;
Уміти:
- вирішувати завдання, пов’язані з визнанням, оцінкою та обліком активів, зобов’язань, власного
капіталу, доходів і витрат відповідно до вимог міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і
звітності;
- застосовувати принципи і стандарти фінансового обліку і звітності в поточному обліку активів,
зобов’язань та власного капіталу, при складанні форм фінансової звітності згідно з міжнародними
стандартами.
Зміст дисципліни:
- Історія розвитку МСФЗ та організаційна структура Ради з міжнародних стандартів бухгалтерського
обліку.
- Концептуальна основа МСФЗ.
- Склад, зміст та формат подання фінансової звітності, складеної за МСФЗ.
- Проміжна фінансова звітність
- Прибуток на акцію
- Інформація про пов’язані сторони
- Операційні сегменти
- Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки.
- Події після звітної дати.
- Резерви, умовні зобов’язання та умовні активи.
- Об’єднання бізнесу.
- Консолідована та окрема фінансова звітність.
- Перше застосування МСФЗ.
- Етапи і методи переводу звітності на міжнародні стандарти.
Фінансовий аналіз суб’єктів господарювання
Мета: сформувати у студентів знання та вміння проводити фінансовий аналіз підприємств, робити
обґрунтовані висновки, визначати напрями поліпшення їхнього фінансового стану та фінансових
результатів.
Завдання: 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: 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:
- 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:
- Теоретичні основи фінансового аналізу.
- Загальна оцінка фінансового стану підприємства.
- Аналіз фінансової стійкості підприємства.
- Аналіз платоспроможності та ліквідності підприємства.
- Аналіз грошових потоків.
- Аналіз ефективності використання капіталу.
- Аналіз кредитоспроможності підприємства.
- Оцінювання виробничо-фінансового левериджу.
- Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства.
- Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства.
- Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств та запобігання їх банкрутству.
- Стратегічний аналіз фінансового ризику та напрями його зменшення.
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Мета: вивчення теоретичних знань та практичних навичок бухгалтерського обліку
зовнішньоекономічної діяльності, особливостями застосування нормативно-правових актів
регулювання зовнішньоекономічної діяльності залежно від напрямку діяльності підприємств.
Завдання: відображення в бухгалтерському обліку валютних операцій у валюті їх здійснення та
паралельно у валюті звітності за курсом НБУ на дату здійснення такої операції; своєчасне надання
адміністрації, податковим і статистичним органам інформації про результати діяльності підприємства, в
тому числі зовнішньоекономічної; забезпечення своєчасних і правильних розрахунків за
зовнішньоекономічними операціями.
Предмет: діяльність суб’єктів господарської діяльності України та іноземних суб’єктів господарської
діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, в сфері виробничо-господарської,
організаційно-економічної та комерційної діяльності, які забезпечують обмін продукцією в
матеріально-речовій формі, та має місце як на території України, так і за її межами.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- предмет аналізу і обліку зовнішньоекономічної діяльності;
- принципи ведення зовнішньоекономічної діяльності;
- нормативно – правові документи, які регламентують облік ведення зовнішньоекономічної
діяльності;
- відображення в обліку операцій зовнішньоекономічної діяльності;
- види фінансової звітності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності;
Уміти :
- вести бухгалтерський облік договірних зобов’язань;
- відображати в обліку купівлю та продаж іноземної валюти;

- відображати на рахунках бухгалтерського обліку операції зовнішньоекономічної діяльності;
- складати фінансову звітність за повною та скороченою формою, а також консолідованої.
Зміст дисципліни:
- Загальнотеоретичні та специфічні основи дисципліни.
- Договірні відносини та їх відображення в бухгалтерському обліку.
- Облік валютних операцій.
- Облік розрахунків і кредитних операцій.
- Загальні засади експортно-імпортної діяльності.
- Облік імпортних операцій.
- Облік експортних операцій.
- Облік зовнішньоекономічних товарообмінних (бартерних) операцій.
- Облік операцій з давальницькою сировиною.
- Облік інших зовнішньоекономічних операцій.
- Звітність суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.
Стандарти соціальної відповідальності бізнесу
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;
- 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:
- Соціальна відповідальність як чинник стійкого розвитку.
- Соціальна відповідальність людини, держави та суспільства.
- Організаційно-економічне забезпечення управління корпоративною соціальною відповідальністю.
- Формування відносин роботодавців із працівниками на засадах соціальної відповідальності.

-

Формування відносин бізнесу із зовнішніми організаціями на засадах соціальної відповідальності.
Екологічна компонента соціальної відповідальності.
Соціальне партнерство як інструмент формування соціальної відповідальності.
Моніторинг корпоративної соціальної відповідальності.
Оцінювання ефективності соціальної відповідальності.
Стратегічні напрями розвитку соціальної відповідальності в Україні.
Методологія і організація наукових досліджень

Мета: формування і розвинення наукового світогляду та наукової творчості, творчого потенціалу
економістів – обліковців як наукових кадрів, підвищення ефективності їхньої роботи.
Завдання: надання знань, необхідних для виконання наукових досліджень та плідної творчої роботи;
вивчення методологічних засад дослідження в економіці, організації наукового пошуку, надання знань
щодо оформлення звітів про наукове дослідження в необхідній формі (тези, стаття, монографія,
реферат, дисертація тощо), представлення результатів досліджень на наукових конференціях і
семінарах.
Предмет: методологія, методи та методики наукових досліджень, технологія та організація науководослідницької діяльності.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- принципи дослідження в економіці;
- визначення об’єкту, предмету, мети, завдань дослідження;
- етапи наукового дослідження;
- типи наукових звітів;
- принципи, етапи підготовки і проведення наукових досліджень;
- методику пошуку, накопичення та обробки наукової інформації;
- методологію та методи теоретичних та експериментальних досліджень;
Уміти:
- вибирати та формулювати проблему дослідження;
- шукати необхідну наукову інформацію;
- обирати методологічну основу дослідження
- реферувати літературні джерела;
- брати участь в науковій дискусії;
- формулювати об’єкт і предмет дослідження;
- формулювати і перевіряти наукові гіпотези;
- формувати комплекс методик для дослідження обраного предмету;
- збирати емпіричні дані;
- проводити обробку та інтерпретацію емпіричних даних;
- оформлювати наукові звіти;
- представляти результат дослідження на наукових конференціях та семінарах.
Зміст дисципліни:
- Наука й наукові дослідження в сучасному світі.
- Методи дослідження та їх складові.
- Організація наукової діяльності в Україні.
- Методологічні засади наукових досліджень.
Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва
Мета: надання знань з теоретичних та практичних основ ведення бухгалтерського обліку малих
підприємств і складання звітності за спрощеною системою оподаткування, а також фінансової звітності
суб’єктів малого підприємництва.
Завдання: вивчення організації та ведення бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва у
відповідності до діючого законодавства України, ознайомлення з законодавчими актами і нормативно-

правовими документами, що регулюють порядок ведення обліку; вивчення особливостей організації
бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва, використання спрощеної системи
оподаткування суб’єктами малого підприємництва та порядку складання фінансової та податкової
звітності.
Предмет: підприємницька діяльність фізичних осіб – приватних підприємців та юридичних осіб –
суб’єктів малого підприємництва та її відображення в бухгалтерському обліку.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- поняття суб’єктів малого та середнього підприємництва;
- нормативне регулювання бухгалтерського обліку у суб’єктів малого підприємництва;
- особливості організації бухгалтерського обліку суб’єктів малого підприємництва;
- порядок використання загальної та спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого
підприємництва;
- основні вимоги до складання фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва;
Уміти:
- використовувати нормативно-правові акти, які регламентують діяльність суб’єктів малого
підприємництва;
- відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку за спрощеним Планом
рахунків;
- проводити групування облікової інформації в системі регістрів бухгалтерського обліку для малих
підприємств;
- здійснювати розрахунки єдиного податку, ЄСВ, ПДФО приватного підприємця, нарахувань і
утримань із заробітної плати найманих працівників;
- складати фінансову звітність суб’єкта малого підприємництва.
Зміст дисципліни:
- Особливості організації бухгалтерського обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва.
- Облік формування та зміни власного капіталу.
- Облік необоротних активів.
- Облік оборотних активів.
- Облік розрахунків за виплатами працівникам.
- Облік дебіторської заборгованості та зобов’язань.
- Облік витрат, доходів та фінансових результатів діяльності.
- Облік розрахунків з бюджетом за податками та платежами.
- Особливості звітності суб’єктів малого підприємництва.
Судово-бухгалтерська експертиза
Мета: ознайомлення та оволодіння студентами теоретичних знань з правових й організаційних питань
провадження справ в системі правоохоронних органів, з методики експертного дослідження фінансовогосподарської діяльності суб’єктів господарювання. Вивчаючи дисципліну студент має засвоїти суть
судово-бухгалтерської експертизи, зміст основних понять і категорій; правові основи та організацію
судово-бухгалтерської експертизи; процесуальний порядок проведення судово-бухгалтерської
експертизи; методику експертного дослідження основних фінансово-господарських операцій; методику
складання висновку експерта бухгалтера, а також набуття студентами досвіду роботи з нормативноправовими актами.
Завдання: засвоєння теоретичних положень та порядку організації і проведення судово-бухгалтерської
експертизи; опанування методики судово-бухгалтерського експертного дослідження, яка базується на
традиційних методичних прийомах фінансового контролю; вивчення організаційних і методичних
способів попередження правопорушень підприємцями, дотримання законодавства у бухгалтерському
обліку при відображенні господарських операцій, закріплення відповідальності і виявлення осіб та
організацій, які повинні відшкодовувати збитки, складання відповідних висновків для правоохоронних
органів при вирішенні цивільних, господарських і кримінальних справ; оволодіння методикою
складання науково обґрунтованих висновків експерта-бухгалтера для правоохоронних органів.
Предмет: принципи організації проведення судово-експертних досліджень, форми і види судових

експертиз, характеристика і методичні прийоми проведення дослідження експертом-бухгалтером
основних фінансово-господарських операцій у різних галузях економіки.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- сутність та значення судово-бухгалтерської експертизи в Україні;
- завдання судово-бухгалтерської експертизи та тенденції її розвитку;
- правові та організаційні основи судово-бухгалтерської експертизи;
- процес судово-бухгалтерської експертизи та його основні етапи;
- правовий статус експерта-бухгалтера в Україні;
- основи організації та методики проведення судово-бухгалтерської експертизи;
- порядок узагальнення результатів судових експертиз та експертних досліджень;
Уміти:
- правильно використовувати існуючи методики проведення судово-бухгалтерської експертизи;
- орієнтуватись в нормативно-правому забезпеченні судово-бухгалтерської експертизи в Україні;
- вирішувати практичні завдання з проведення судово-бухгалтерської експертизи за різними
ділянками обліку;
- документально оформлювати результати експертизи.
Зміст дисципліни:
- Економічний контроль у правоохоронній діяльності України.
- Теоретичні основи судово-бухгалтерської експертизи.
- Правові основи та організація судово-експертної діяльності.
- Процесуальний порядок призначення судово-бухгалтерської експертизи.
- Організаційні вимоги до проведення судово-бухгалтерської експертизи.
- Методика проведення експертизи за предметом розслідування.
- Процедури узагальнення і реалізації результатів судово-бухгалтерської експертизи.
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції
Мета: формування у студентів свідомої причетності до поглиблення інтеграції України у світове
співтовариство через уміння здійснювати кредитно-розрахункові та валютні операції.
Завдання: засвоєння теоретичних знань та набуття практичних навичок виконання кредитнорозрахункових та валютних операцій, що здійснюються при обслуговувані зовнішньоекономічної
діяльності експортерів та імпортерів; сприяння здатності здійснювати правильний вибір між існуючими
формами валютних розрахунків з метою отримання коштів за найменшою ціною або отримання
найбільш високого доходу від їх продажу за мінімізації валютного ризику.
Предмет: сукупність дій суб’єктів міжнародних економічних відносин у сфері міжнародних
розрахунків та валютних операцій.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- сутність міжнародних розрахунків і валютних операцій;
- загальні основи організації міжнародних розрахунків;
- основні регіональні і всесвітні фінансово-кредитні організації і їх роль в організації міжнародних
розрахунків і валютних операцій;
- особливості використання основних форм розрахунків в міжнародній торгівлі;
- сутність і значення основних методів і форм кредитування міжнародної торгівлі;
- загальні принципи банківської гарантії, механізм її видачі і використання;
- сутність, призначення, специфічні особливості валюти і основні етапи становлення світової і
української валютної системи;
- сутність і механізм функціонування валютного ринку, основні види операцій на даному ринку;
- нормативно-правову базу організації міжнародних розрахунків і валютних операцій;
- роль платіжного балансу і золотовалютних резервів в системі валютного регулювання;
- сутність валютного курсу і основи його формування;
- основні види валютних операцій і особливості методології їх оцінки, аналізу і прогнозування;

- механізм прийняття рішень щодо торгівлі на валютному ринку;
- сутність і взаємозв'язок основних видів ризиків при здійсненні валютно-розрахункових операцій;
Уміти:
- аналізувати зміст зовнішньоекономічних угод, самостійно формулювати їх умови;
- складати основні документи, використовувані в міжнародній торгівлі і розрахунках;
- розрахувати реальну вартість міжнародного кредиту;
- розв’язувати ситуативні задачі з питань і валютного регулювання і контролю в Україні;
- розраховувати прямі і непрямі курси валют, валютну маржу;
- визначати процентну суму по депозиту і кредиту в іноземній валюті;
- розраховувати крос-курси і валютну позицію;
- проводити аналіз інструментів валютного ринку з метою хеджування або спекуляції, ухвалити
рішення на підставі розрахованих показників;
- прогнозувати зміни валютних курсів і котирувань контрактів на ринку FOREX;
- приймати рішення на валютному ринку на підставі економічних показників фундаментального і
технічного аналізів;
- оцінювати рівень ризику валютно-розрахункових операцій і розробити методи його управління.
Зміст дисципліни:
- Валютний курс у системі міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій.
- Конвертованість валют.
- Платіжний баланс країни.
- Еволюція розвитку валютних систем.
- Валютні операції «спот».
- Форвардні валютні операції.
- Валютні операції «своп».
- Операції - валютні опціони та валютні ф'ючерси.
- Фінансування та кредитування експортно-імпортних операцій.
- Система валютних рахунків.
- Сутність та технологія здійснення міжнародних розрахунків.
- Страхування валютного ризику.
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Мета: формування системи знань з підготовки облікової інформації як основи для прийняття
обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління підприємством.
Завдання: вивчення концептуальних засад використання бухгалтерського обліку як інформаційного
джерела для управління підприємством; набуття вмінь побудови та трансформації бухгалтерського
обліку в системі управління підприємством.
Предмет: 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.
Уміти:
- класифікувати облікову інформацію, будувати систему бухгалтерського обліку для потреб
управління;
- 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.
Зміст дисципліни:
- Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством.
- Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління підприємством.
- Принципи, методики і техніки підготовки управлінської бухгалтерської звітності.
- Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття управлінських рішень.
- Облікова політика в ціноутворенні.
- Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства.
- Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємством.
- Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні підприємством.
- Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень.
- Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень.
- Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства.
- Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку.
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
Мета: засвоєння теоретичних та практичних основ обліково-аналітичного забезпечення економічної
безпеки на підприємстві.
Завдання: опанування сутності обліково-аналітичної системи, обліково-аналітичної інформації,
обліково-аналітичного забезпечення, оволодіння методами обліку, аналізу та аудиту, управлінського
обліку з метою формування та використання обліково-аналітичного забезпечення функціонування
системи економічної безпеки на підприємстві.
Предмет: теоретичні і практичні питання обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки на
підприємстві.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- основні методи, принципи, інструменти і технологію фінансового аналізу;
- джерела фінансової інформації (її облік, нагромадження тощо) і формують навички її використання у
процесі аналізу;
- методи і джерела фінансування підприємства, інвестиційних проектів і поточної діяльності;
- фінансову термінологію;
- законодавчу базу, що забезпечує фінансово-господарську діяльність підприємств;
- новітні базові фінансові теорії.
Уміти:
- проводити аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;
- оцінювати тенденції фінансово-господарської діяльності підприємства;
- оцінювати перспективи розвитку фінансово-господарської діяльності підприємства;
- розробляти обґрунтовані висновки за результатами дослідження.
Зміст дисципліни:
- Сутність, принципи побудови та структура обліково-аналітичної системи.
- Зміст обліково-аналітичної діяльності у системі забезпечення економічної безпеки (об’єкти,
предмети, суб’єкти, форми здійснення обліково-аналітичної діяльності).
- Напрямки обліково-аналітичної діяльності при виконання завдань забезпечення економічної безпеки
підприємства.
- Поняття, властивості, складові та завдання обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки.
- Обліково-аналітична інформація (ОАІ) в системі економічної безпеки підприємства.
- Основні джерела генерування внутрішніх даних ОАІ. Основні джерела формування зовнішньої ОАІ.

- Механізм формування ОАІ в системі забезпечення економічної безпеки підприємства.
Бухгалтерський облік як інструмент управління підприємницькими ризиками.
- Визнання підприємницьких ризиків в системі бухгалтерського обліку. Аналіз впливу ризику на
вартісний вимір об’єктів бухгалтерського обліку.
- Інструменти бухгалтерського обліку в системі управління економічною безпекою підприємства.
- Механізм обліково-аналітичного забезпечення (ОАЗ) функціонування системи економічної безпеки
підприємства
- Методи обробки економічної інформації в аналізі економічної безпеки підприємства.
Податковий контроль
Мета: формування у студентів знань з організації податкового контролю та методики податкових
перевірок, додержання законодавства у сфері оподаткування, притягнення до відповідальності за
податкові правопорушення.
Завдання: вивчення основ організації превентивного, камерального та документального контролю,
освоєння методики податкових перевірок за окремими платежами до бюджету, набуття практичних
навичок оформлення та реалізації матеріалів перевірок.
Предмет: організаційно-правові та методичні засади здійснення податкового контролю в Україні.
Знання та вміння, що формуються під час вивчення дисципліни.
Після вивчення дисципліни студент повинен:
Знати:
- організаційну структуру функціонального та спеціалізованого контролю в системі органів податкової
служби;
- інформаційне та нормативне забезпечення контрольної діяльності;
- періодичність здійснення контрольних функцій та процедур;
- методичні прийоми камеральних, фактичних та документальних перевірок;
- відповідальність за податкові правопорушення.
Уміти:
- вибирати платників для здійснення контрольних дій на основі ризико - орієнтованих технологій;
- формувати перелік підприємств для включення до планів графіків документальних перевірок;
- здійснювати камеральну перевірку податкової звітності;
- оцінювати вірогідність показників податкової звітності під час документальних перевірок;
- оформляти проміжний та зведений акти податкових перевірок, протокол про адміністративне
правопорушення та постанову про адміністративне стягнення;
- давати висновок на заперечення платника за результатами проведених перевірок.
Зміст дисципліни:
- Сутність і значення податкового контролю.
- Нормативне та інформаційне забезпечення податкового контролю.
- Організація податкового контролю в Україні.
- Превентивний податковий контроль.
- Непрямі методи контролю.
- Податкові перевірки в системі податкового контролю.
- Особливості фактичних податкових перевірок.
- Оформлення та реалізація матеріалів податкових перевірок.
- Контроль справляння податку на прибуток.
- Організація та методика контролю справляння непрямих податків.
- Контроль справляння податків з доходів фізичних осіб.
- Світовий іноземний досвід податкового контролю.

