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ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ / FIRST (BACHELOR) 
 
 

Освітньо-професійна програма 071 «Облік і оподаткування» /  

«Accounting and taxation» 

Освітній ступінь – бакалавр / first (bachelor)  

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 

 

1. Іноземна мова за професійним спрямуванням/ Foreign language for specific purposes 

Семестр 1, 2, 3, 4 

Кількість кредитів (годин) 24 (720) 

Мова викладання Англійська 

Форма контролю Екзамен (4) 

Викладач Максим’юк Наталія Василівна, к.філол.н., старший викладач 
кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму. 

Метою вивчення дисципліни ІМПС є формування і розвиток необхідної комунікативної 

компетенції у сферах професійного спілкування в усній і письмовій формах, навичок 

практичного володіння іноземною мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі 

тематики, що обумовлена професійними потребами; оволодіння новітньою фаховою 

інформацією через іноземні джерела. 

 

2. Вища та прикладна математика/ Higher and Applied Mathematics  

Семестр 1, 2 

Кількість кредитів (годин) 12 (360) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Дрінь Ірина Ігорівна, к.фіз.-мат..наук., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 
Мета вивчення дисципліни – надання студентам базової математичної освіти і формування 

у них систематичного уявлення про фундаментальні математичні конструкції, необхідні 

менеджеру для ефективного використання економіко-математичних моделей, аналізу 

експериментальних даних. Основним завдання вивчення дисципліни є навчити основ 

математичного апарату, розвинути алгоритмічне і логічне мислення та виробити вміння 

сформулювати реальну прикладну задачу і побудувати її математичну модель. А також 

формування теоретичних знань та практичних навичок з основ математичного апарату лінійної 

алгебри, аналітичної геометрії, диференціального та інтегрального числення функції, 

диференціальних рівнянь, числових та функціональних рядів, теорії ймовірностей та 

математичної статистики. 

 

3. Правознавство/ Jurisprudence 

Семестр 1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Мета вивчення дисципліни - формуванні у студентів необхідних правових знань; вивчення 

загальних закономірностей виникнення, розвитку та функціонування держави і права, системи 
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основних понять юриспруденції, а також набуття уявлень про структуру, форми та механізми 

діяльності держави і права, співвідношення правових систем, сучасні політико-правові доктрини 

тощо. 

 
4.  Філософія/ Philosophy 

Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 

технології та організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни «Філософія» є формування у студентів цілісного уявлення 

про світ як ціле і людину як цілісність, про роль філософії у ствердженні сенсу людського буття, 

розуміння сучасного стану філософії та передбачення перспектив її розвитку. 
 

5. Інформаційні технології в професійній діяльності/ Information technology in the 

specific activity 

Семестр  3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Готинчан Ірина Зіновіївна, кандидат фізико-математичних 

наук, доцент кафедри маркетингу, цифрової економіки та 

підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів професійного кругозору в галузі 

інформаційних технологій, забезпечення вивчення найважливіших принципів, підходів та 

методів моделювання предметної області; основ організації інформаційного обміну в 

інформаційно-обчислювальних мережах, ознайомлення із найважливішими сучасними 

комп’ютерними інформаційними технологіями та перспективами їх розвитку, засвоєння 

теоретичних знань та набуття практичних навичок із ефективного застосування 

комп’ютерних технологій для розв’язання різноманітних задач у практичній фаховій діяльності, 

створення підґрунтя для самостійного безперервного цифрового навчання. 

 

6. Економічна теорія/ Economic Theory 

Семестр 2 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Урсакій Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри 
менеджменту, міжнародної економіки та туризму. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань про економічний вибір 

суб’єктів економіки за умов обмежених виробничих ресурсів і безмежних потреб у різних 

соціально-економічних системах. Переваги вивчення дисципліни полягають у набутті ринково-

економічного мислення студентів, з’ясуванні ролі економічної теорії у формуванні економічної 

політики та економічному регулюванні, засвоєнні методології економічних досліджень для 

розуміння тих ринкових перетворень, що відбуваються у національній економіці та вироблення 

вміння здійснювати економічний аналіз та практичні висновки. 

 

7. Менеджмент/ Management 

Семестр 3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 
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Форма контролю Екзамен 

Лектор Чичун В.А.,  к.е.н.,  доцент кафедри менеджменту, міжнародної 
економіки та туризму 

Мета вивчення дисципліни – засвоєння студентами теоретико-методологічних основ в 

галузі менеджменту з урахуванням особливостей управлінської праці, формування у сучасних 

фахівців навиків щодо прийняття та обґрунтування управлінських рішень, а також застосовувати 

методи й інструменти планування реалізації стратегії; застосовувати елементи мотиваційних 

теорій в розробці заходів мотивації на практиці; надавати характеристику та розробляти систему 

ефективного контролю; використовувати соціальну та юридичну відповідальність у менеджменті, 

адаптуватися до нових ситуацій у діяльності організації та виконувати професійну діяльність 

відповідно до стандартів якості; забезпечувати етичну поведінку у менеджменті. 

 

8. Статистика/ Statistics 

Семестр  2 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

 Мета вивчення дисципліни – формування у студентів теоретичних знань і 

практичних навичок збирання, систематизації та аналізу інформації, виявлення і оцінювання 

закономірностей формування, розвитку та взаємодії складних соціально-економічних явищ і 

процесів суспільного життя. Набуття студентами знань з теоретичних основ статистичного 

спостереження як способу формування інформаційної бази для дослідження та прийняття рішень; 

методичних підходів до узагальнення та оброблення статистичних даних; методології і методик 

екстенсивного та інтенсивного  статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів; 

методик прогнозування та статистичного моделювання соціально-економічних параметрів, а 

також вміння студентами застосовувати методи статистичного спостереження для формування 

масиву первинних даних для статистичного дослідження; здійснювати оброблення первинних 

даних з метою одержання узагальнюючих показників, рядів розподілу, відносних, середніх 

величин, показників варіації тощо; виконувати необхідні аналітичні розрахунки із застосуванням 

комп`ютерної техніки у відповідності із метою статистичного дослідження, наявною вихідною 

статистичною інформацією; здійснювати статистичний аналіз фінансово-господарської 

діяльності, рівня соціально-економічного розвитку регіону, економічну інтерпретацію одержаних 

результатів, робити обґрунтовані висновки та прогнозні розрахунки.  

 

9.  Податкова система / Тax System 

Семестр  4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Томнюк Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи. 
 Мета вивчення дисципліни – формування у студентів знань з основ оподаткування 

та функціонування податкової системи держави, набуття практики розрахунків діючих податків 

та зборів, враховуючи особливості платників податків та вимоги законодавства. Основні завдання 

вивчення дисципліни полягають у наданні студентам знань, які розкривають: сутність податків, їх 

функції та значення в соціально-економічній сфері держави; теоретичні та організаційні основи 

оподаткування, побудови податкової системи та реалізації податкової політики держави;  

законодавчу базу податкових відносини в Україні; особливості методики розрахунків  і порядку 
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сплати податків, зборів та обов’язкових платежів в Україні; навички використання теоретичних 

знань щодо оподаткування у практичній діяльності. 

 

 

10. Фінанси, гроші та кредит / Finance, money and credit 

Семестр 3 

  Кількість кредитів (годин)   6 (180) 
  Мова викладання   Українська 
  Форма контролю   Екзамен 
  Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів 

та банківської справи. 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи теоретичних знань та 

набуття практичних навичок щодо закономірностей у сфері державних і міжнародних фінансів, 

фінансів суб'єктів господарювання, фінансів населення, грошово-кредитних відносин, розкриття 

шляхів використання цих відносин в практиці господарювання, засвоєння сукупності заходів 

грошово-кредитної політики держави, що використовуються для регулювання та стабілізації 

грошово-кредитної системи країни. Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення 

теоретичних основ і форм функціонування фінансів, оволодіння основними прийомами та 

методами, що використовуються для ефективного управління фінансовими ресурсами 

суспільства; висвітлення теоретичних основ функціонування в ринковій економіці таких 

економічних категорій як гроші, кредит, грошовий, фінансовий та валютний ринок, а також 

визначення на цій основі методологічних засад формування, розвитку та діяльності банків, 

банківської, грошової, валютної та кредитної систем країни; опанування інструментами та 

методами використання фінансових та кредитних закономірностей у практиці господарювання та 

державотворення; формування навичок аналізу реальних грошових, фінансових та кредитних 

процесів і використання його результатів для розробки та прийняття фінансових рішень; 

отримання необхідних знань про суть і структуру грошової системи та її місце в ринковій 

економіці; розгляд механізму функціонування кредитних важелів; дослідження ролі ринку цінних 

паперів в економічній перебудові суспільства; визначення засад проведення валютної політики. 

 

 

11. Бухгалтерський облік/ Accounting 

Семестр 4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх фахівців сучасних теоретичних 

знань про концептуальні засади бухгалтерського обліку, методичні прийоми бухгалтерського 

обліку та основи його організації на підприємстві; формування умінь з ведення обліку основних 

господарських процесів. Завданнями дисципліни є: вивчення предмету бухгалтерського обліку, 

сутності та класифікації його об’єктів; оволодіння принципами бухгалтерського обліку; 

вивчення нормативно-правових основ регулювання бухгалтерського обліку; засвоєння 

методичних прийомів, що використовуються в бухгалтерському обліку для відображення 

інформації про господарську діяльність підприємства; вивчення загальних засад організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві; формування уявлення про повний цикл реєстрації та 

обробки облікової інформації: від первинної фіксації господарських операцій до складання 

фінансової звітності; набуття навичок використання облікової інформації в управлінні 

підприємством. 

 

12. Економічний аналіз / Economic analysis 
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Семестр  5 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо організації та методики економічного аналізу в системі інформаційно-

аналітичного забезпечення прийняття управлінських рішень. Основними завданням вивчення 

дисципліни є: засвоєння базових категорій у сфері аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємства; опанування методикою економічного аналізу основних аспектів операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності підприємств різних; формування на основі проведених 

аналітичних досліджень висновків та пропозицій в системі інформаційного забезпечення 

прийняття обґрунтованих оперативних, тактичних та стратегічних управлених рішень. 

 

13. Бухгалтерський облік у державному секторі/ Accounting in the public sector 

Семестр 5 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Мустеца Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є набуття здобувачами ступеня вищої освіти необхідних 

теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку у державному секторі для 

виконання ними своїх професійних обов’язків згідно з кваліфікаційними характеристиками 

спеціальностей, формування у майбутніх спеціалістів уміння роботи із законодавчими та 

нормативними документами, практичних навичок у складанні первинних документів, регістрів 

аналітичного і синтетичного обліку та різних форм звітності. Завданнями вивчення дисципліни 

«Бухгалтерський облік в державному секторі» є: надання здобувачам освітнього ступеня 

необхідних теоретичних знань і практичних навичок з бухгалтерського обліку у бюджетних 

установах для виконання ними своїх професійних обов’язків згідно з кваліфікаційною 

характеристикою спеціальностей; ознайомлення з особливостями діяльності  суб’єктів 

державного сектору та організації в них системи бухгалтерського обліку;  аналіз законодавчої та 

нормативної бази, яка регламентує бухгалтерський облік у бюджетних установах; порядок 

документального забезпечення та особливостей відображення господарських операцій в обліку 

бюджетних установ;  засвоєння основ базових знань з професії, що створить підстави для 

використання відповідних принципів організації та ведення бухгалтерського обліку у суб’єктів 

державного сектору; поглиблення загального професійного та інтелектуального рівня здобувачів 

освітнього ступеня. 

  

14. Фінансовий облік/ Financial accounting 

Семестр 5-6 

Кількість кредитів (годин) 12 (270) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Маначинська Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є формування умінь і навичок із методології фінансового 

обліку на підприємстві відповідно чинного законодавства та національних положень стандартів 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Особлива увага при вивченні курсу звертається  

на ознайомлення з законодавчою базою бухгалтерського та податкового обліку в Україні. 
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Основними завданнями вивчення дисципліни є вміння працювати з нормативними документами 

і керуватись ними в практичній діяльності; усвідомлення відповідальності за достовірність 

інформації, повноту відображення господарських операцій, достовірність та своєчасність 

формування інформації в системі обліку; набуття знань з основ побудови фінансового обліку; 

засвоєння методики і техніки обліку об’єктів фінансового обліку; складання та опрацювання 

первинної документації з обліку грошових коштів, запасів, фінансових інвестиції, дебіторської 

заборгованості,  необоротних активів, власного капіталу, зобов’язань, витрат, доходів, 

фінансових результатів діяльності підприємства; набуття навичок узагальнення даних поточного 

обліку та складання фінансової  звітності;  набуття навичок опрацювання і використання 

облікової інформації в управлінні. В кінці вивчення дисципліни обов’язкове написання курсової 

роботи. 

 

15. Облік за видами економічної діяльності/ Accounting by type of economic activity 

Семестр  6 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є  допомогти майбутнім фахівцям опанувати теорію і 

практику ведення бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей економічної 

діяльності з урахуванням особливостей їх технології і організації виробничого процесу.  

Завдання дисципліни – на основі останніх досягнень науки в бухгалтерському обліку навчити 

студентів правильно і раціонально застосовувати на підприємствах бухгалтерський облік з 

урахуванням їх галузевих особливостей   на підставі діючих нормативних документів, надати 

фахівцям вміння застосовувати набуті знання у професійній діяльності. Це необхідно для 

прийняття своєчасних і грамотних управлінських рішень, зростання економічних вигод 

діяльності підприємства. 

 

16.  Бухгалтерський облік у банках/ Accounting in banks 

Семестр 6 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Гордіца Тетяна Маноліївна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу, 
цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни є вивчення майбутніми фахівцями з бухгалтерського обліку 

теоретичних та практичних засад здійснення основних банківських операцій, правилами 

відображення їх у звітності. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння методики 

бухгалтерського обліку основних банківських операцій та правил відображення їх у звітності; 

ознайомлення з чинним законодавством та передовим досвідом організації та методики обліку у 

банках; вивчення методики підготовки й інтерпретації основних фінансових звітів; набуття 

професійних навичок практичної роботи із зазначеної дисципліни. 

 

17. Інформаційні системи і технології в обліку/ Information systems and technologies in 

accounting 

Семестр  7 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 
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оподаткування  

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи професійних 

компетентностей щодо побудови та функціонування інформаційних систем і технологій обліку, 

а також можливостей їх використання при управлінні підприємством. Завданнями вивчення 

дисципліни є одержання необхідних знань з теорії та практики використання інформаційних 

систем і технологій у сфері бухгалтерського обліку; набуття знань з основ побудови і 

функціонування інформаційних систем обліку та сучасних інформаційних технологій для 

розв’язання облікових задач; навчитись працювати з інформаційною базою, використання 

сучасних програмних засобів для автоматизованого розв’язання задач бухгалтерського обліку, 

використання інформаційних систем і технологій в податковому обліку. 

 

18. Бухгалтерський облік в торгівлі/ Accounting in trade 

Семестр  7 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо організації, ведення бухгалтерського обліку й складання звітності на 

підприємствах сфери торгівлі. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння 

базових категорій бухгалтерського обліку підприємств сфери торгівлі; опанування методикою 

організації бухгалтерського обліку та складання звітності підприємствами оптової, роздрібної 

торгівлі та ресторанного господарства відповідно до норм чинного законодавства, зокрема 

НП(С)БО, МСБО та МСФЗ тощо. 

 

19. Аудит/ Audit 

Семестр  7 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Мустеца Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є надання здобувачам  ступеня вищої освіти додаткової 

інформації для формування теоретичних знань та практичних навичок щодо методики і техніки 

аудиту згідно із чинним законодавством. Головними завданнями вивчення  дисципліни 

«Аудит» є: вивчення нормативно-правового забезпечення аудиту; вивчення методологічних 

засад аудиту фінансової звітності; перевірка дотримання порядку ведення обліку на 

підприємствах; перевірка достовірності фінансової звітності; ознайомлення з порядком надання 

консультаційних послуг щодо поліпшення фінансово-господарської діяльності підприємства. В 

кінці вивчення дисципліни обов’язкове написання курсової роботи. Мета курсової роботи з 

аудиту полягає в закріплені та поглиблені теоретичних та практичних знань з аудиту, 

одержаних студентом під час навчання та їх застосування до комплексного вирішення 

конкретного фахового завдання на матеріалах досліджуваного підприємства.      

 

20.  Практичний курс «Бізнес-симуляція»/ Practical course "Business Simulation" 

Семестр 7-8 

Кількість кредитів (годин) 9 (270) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 
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Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 
оподаткування. 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів професійних навичок 

комп'ютерного моделювання фінансово-господарської діяльності підприємств з метою 

прийняття обґрунтованих управлінських рішень. Завданнями вивчення дисципліни є вивчення 

методології побудови інтегрованої системи економіко-математичних моделей підприємства на 

основі єдиної бази даних і сховищ даних; оволодіння прийомами формалізованого 

представлення економіко-математичних моделей; використання програмного забезпечення для 

вирішення завдань моделювання фінансово-господарської діяльності підприємства та 

прогнозування. 

 

21. Управлінський облік/ Managerial Accounting 

Семестр  8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Маначинська Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів знань з теоретичних та 

практичних основ управлінського обліку, формування у майбутніх спеціалістів здібностей до 

роботи щодо підготовки інформації для управлінського персоналу, складання внутрішньої 

документації, практичних навичок ведення управлінського обліку. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є: посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців 

економічного профілю; вивчення принципів і методів управлінського обліку, його місця і ролі в 

управлінні діяльністю підприємства; набуття вмінь застосовувати відповідні методи і прийоми в 

процесі обліку витрат і калькулювання собівартості продукції з метою прийняття ефективних 

управлінських рішень; вміння аналізувати релевантну інформацію для прийняття управлінських 

рішень. 

 

22. Звітність підприємств/ Accounting in trade 

Семестр  8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є вивчення складу, структури, змісту та порядку складання 

і подання фінансової, статистичної та внутрішньогосподарської звітності. Особлива увага 

приділяється фінансовій звітності, яка є основою створення системи розкриття інформації про 

результати діяльності підприємств України для зовнішніх користувачів: власників, кредиторів, 

контрагентів. 

 

ПРАКТИКА 

Практична підготовка / Practical training  
 Практична підготовка №1 Практична підготовка №2 

Семестр /тижні 6/4 8/4 

Кількість кредитів (годин) 3 (90) 6(180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Захист практики 

Керівник Згідно навчального навантаження 

Основна   мета   проходження   практичної підготовки   за   освітньою   програмою 
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«Облік і оподаткування» – закріплення набутих теоретичних знань практичними навичками 

роботи в організації чи на підприємстві. Під час проходження виробничої практики здобувач 

вищої освіти опановує сучасні методи та форми організації праці у сфері їх майбутньої 

професіональної діяльності, формування професійних вмінь та навичок, які допоможуть у 

прийнятті самостійних рішень при проходженні практики та під час самостійної роботи в 

сучасних умовах. 

 
АТЕСТАЦІЯ 

Підготовка до кваліфікаційного екзамену та атестація/ Preparation for certification 

exam and certification 

Семестр 8 

Кількість кредитів (годин) 3 (90) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Кваліфікаційний екзамен 

Атестація на здобуття кваліфікації бакалавра за освітньо-професійною програмою 071 

«Облік і оподаткування» у ЧТЕІ КНТЕУ проводиться у формі кваліфікаційного екзамену, що 

має на меті комплексну перевірку досягнення результатів навчання, визначених стандартом 

вищої освіти та освітньо-професійною програмою. Атестація здійснюється відкрито і 

публічно. 
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РЕКОМЕНДОВАНІ   НАВЧАЛЬНІ   ДИСЦИПЛІНИ  ЗА  ВИБОРОМ   

ЗДОБУВАЧА   ВИЩОЇ   ОСВІТИ 
Вибір навчальних дисциплін відбувається у межах, передбачених відповідною освітньою програмою. 

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з начальником навчального відділу та 

гарантом освітньої програми 
 
 

 1. Web-дизайн та Web-програмування/ Web design and Web programming 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Валецька Тетяна Михайлівна, ст. викладач кафедри 

маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни полягає в опануванні студентами спеціальності «Облік і 

оподаткування» головних принципів функціонування мережі Інтернет, структури веб-

сторінок, веб-серверів та веб-клієнтів, технологій, засобів та методів побудови динамічних 

веб-застосувань. 

 

2. Аналіз господарської діяльності/ Analysis of economic activity 

Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування 

Метою вивчення дисципліни є підготовка  фахівців  до  виконання  професійних 

обов’язків  в  галузі  управління  підприємством;  засвоєння  та  формування  знань фахівців  

щодо  системного  оцінювання  діяльності  підприємств,  виявлення внутрішніх  резервів  

раціонального  використання  матеріальних,  трудових  і фінансових ресурсів. Головним 

завданням дисципліни є вивчення методичних прийомів аналізу господарської діяльності, 

технології їх застосування для вирішення аналітичних завдань, сформованих власником та 

потребами управління; набуття вміння документального оформлення результатів проведених 

аналітичних досліджень, а також формулювання економічно-обґрунтованих аналітичних 

висновків та надання пропозицій. 

 

3. Банківські операції/ Banking operations 

Семестр  4-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Табенська Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри 

фінансів та банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань у галузі організації і 

технології здійснення банками пасивних та активних операцій, надання банківських послуг, 

сприяти набуттю практичних навичок при виконанні банківських операцій, пов’язаних з 

розрахунково-касовим, кредитним та іншими видами обслуговування клієнтів банку. 

Основними завданнями дисципліни є: засвоєння теоретичних засад и методології проведення 

банківських операцій та надання банківських послуг, набуття вмінь оперувати нормативно-

правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання 

взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками. 
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4. Безпека життя/ Life safety 

Семестр 1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Канут Наталія Стефанівна, старший викладач кафедри 
технології та організації готельно-ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни «Безпека життя» є формування у майбутніх фахівців умінь та 

компетентностей для забезпечення ефективного управління охороною праці і безпекою 

життєдіяльності та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково- технічного 

прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності. 
 

5. Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах/ Accounting in foreign countries 

Семестр 4-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Євдощак Володимир Іванович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення формування у студентів сучасних знань щодо функцій бухгалтерського 

обліку в зарубіжних країнах. Головними завданнями, що мають бути вирішені у процесі 

викладання дисципліни «Бухгалтерський облік в зарубіжних країнах» є: вивчення теорії та 

практики бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах; набуття практичних навичок з 

правильного ведення обліку грошових коштів, розрахунків із дебіторами, товарно-матеріальних 

запасів, зобов’язань, власного капіталу тощо за методологією, що застосовується у зарубіжних 

країнах; набуття навичок складання фінансової звітності за вимогами міжнародних стандартів 

фінансової звітності; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації обліку, 

аналізу та контролю з урахуванням чинного українського законодавства. 

 

6. Бюджетна система/ Budget system 

Семестр  4-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рошило Віолета Іванівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування базових знань сутності фіскальних відносин і 

характеру їх впливу на суспільство та набуття навичок практичного застосування отриманих 

знань студентами у майбутній професії. Основні завдання дисципліни полягають у: вивченні 

історичних процесів зародження, становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні та 

окремих зарубіжних держав;  засвоєнні теоретичних основ формування і використання бюджету 

держави; розуміння засад бюджетного устрою і принципів побудови бюджетної системи 

держави;  формуванні теоретичних і практичних знань щодо методів і джерел формування 

доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків;  оволодінні методикою визначення 

обсягів бюджетних видатків, які забезпечують реалізацію функцій держави;  формуванні знань з 

питань державного кредиту та управління державним боргом. 

 

7. Внутрішньогосподарський контроль/ Internal control 

Семестр  6-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 
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Форма контролю  Екзамен 

Лектор Євдощак Володимир Іванович, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є опанування здобувачами вищої освіти теоретичних та 

практичних основ внутрішньогосподарського контролю, засвоєння підходів до його 

організації, методики проведення контрольних заходів та документального оформлення 

результатів і їх використання в діяльності суб’єкта господарювання. 

 

8. Господарське право/ Commercial law 

Семестр 3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретично і емпірично 

обґрунтованих знань господарського законодавства України, правових основ здійснення 

господарської діяльності, правового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 

господарських зобов’язань та договорів, відповідальності суб’єктів правовідносин, правове 

регулювання різних видів господарської діяльності, а також формування знань про об’єктивні 

закономірності розвитку господарських відносин в Україні. 

 

9. Дипломатичний та діловий протокол та етикет/ Diplomatic and business 

etiquette 

Семестр 1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Вдовічена Ольга Геннадіївна, к.е.н., доцент кафедри 
маркетингу, цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни – сформувати у студента поняття про суть та історичні етапи 

становлення дипломатичного протоколу, продемонструвати важливість дипломатичного 

листування, ознайомити з: вимогами до такої дипломатичної документації, правилами організації 

дипломатичних прийомів. Акцентувати увагу студента на необхідності дотримання вимог 

ввічливості та провадженні протокольної діяльності дипломатичного представництва, розкрити 

традиції дипломатії у різних країнах світу, сформувати уявлення про професію дипломата, її 

плюси і мінуси, переваги перед іншими та специфіку цієї професії. 

 

10. Договірне право/ Contract law 

Семестр 6-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатностей: до оволодіння 

знаннями про базові положення договірного права; до формування стійкого уявлення про 

договірне право як підгалузь цивільного права України, його джерела, принципи та норми та 

підготувати студентів до самостійної практичної діяльності в цій сфері; навчання студентів  

практичних навиків з реалізації отриманих знань на основі аналізу існуючих джерел договірного 

права, їх місця в системі національного права України. 
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11. Екологія/ Ecology 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 

технології та організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни є засвоєння і формування знань про основні закономірності 

взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних чинників на 

природне середовище та його зворотну дію, методи управління процесами 

природокористування, у тому числі економічні. Оволодіння цим курсом повинне виробити у 

студентів навички практичного використання методів екологічного менеджменту, аудиту і 

маркетингу. Ця дисципліна належить до фундаментальних наук, які формують фаховий 

світогляд майбутніх економістів і обліковців. 

 

12. Економіка і фінанси підприємства/ Economics and finance of the enterprise 

Семестр  3-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Гут Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи. 
Метою вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного економічного мислення 

й системи спеціальних знань про базові поняття щодо економічно-фінансової діяльності 

підприємств, змісту окремих напрямів їхньої діяльності та взаємозв’язку, системи показників, 

що їх характеризують.  Основним завданням вивчення дисципліни є теоретична й практична 

підготовка студентів  щодо планування діяльності підприємства; формування програми 

виробництва продукції та її реалізації, визначення виробничої потужності підприємства, 

складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхів його ефективного використання; 

формування та використання трудових ресурсів підприємства та системи їх матеріального 

стимулювання; обґрунтування потреби у формуванні майнових ресурсів (активів), фінансових 

ресурсів підприємства та забезпечення ефективності їх використання; механізму формування 

економічних результатів господарсько-фінансової діяльності  підприємства, оцінка 

ефективності господарської діяльності та пошуку шляхів її підвищення; оцінки фінансово-

майнового стану підприємства, його складових та методів оцінювання; застосування методів 

оцінювання конкурентоспроможності підприємства; запобігання кризових явищ та банкрутства; 

забезпечення економічної безпеки підприємства.  

 

13. Електронна торгівля/ E-commerce 

Семестр  4-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань про основні 

напрями розвитку електронної торгівлі та практичних вмінь застосовувати технології електронної 

комерції з метою створення стратегічних конкурентних переваг для підприємства. Головними 

завданнями, що мають бути вирішені у процесі викладання дисципліни «Електронна торгівля» є 

розуміння студентами сутності електронної торгівлі та електронного бізнесу;  вивчення видів та 

моделей електронної торгівлі; дослідження і розуміння системи електронної торгівлі у 

корпоративному та споживчому секторі. 
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14. Електронний документообіг/Electronic document flow 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних навичок 

побудови інформаційної моделі організації на основі дослідження її організаційної структури 

документопотоків та побудови інформаційних зв’язків як основи впровадження систем 

електронного документообігу на підприємстві а також принципів побудови та функціонування 

систем електронного документообігу для спеціалістів центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, установ, організацій. 

 

15. Естетика / Aesthetics  

Семестр 1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Чичун В. А., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 
міжнародної економіки та туризму 

Метою дисципліни є визначення і дослідження предмету і методу етики, історичного 

розвитку моралі, історії розвитку етичних теорій і концепцій, природи, сутності і специфіки 

моралі, закономірностей розвитку і функціонування моралі в суспільстві, взаємозв’язку моралі з 

іншими формами матеріального і духовного життя суспільства, вищих моральних цінностей 

людства та проблем моральної культури суспільства й особистості. 

 

16. Зовнішньоекономічна діяльність підприємства / Foreign economic activity of the 

enterprise 

Семестр  3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Верстяк О. М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

міжнародної економіки та туризму 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів системи знань про теоретичні 

основи зовнішньоекономічної діяльності, набуття системних знань і навичок щодо забезпечення 

економічної ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності, а також знання економічної сутності 

поняття "ЗЕД " та його особливості в умовах глобалізації світової економіки; видів, етапів 

здійснення й особливостей реалізації зовнішньоекономічних операцій суб'єктами ЗЕД України; 

основних нормативних актів щодо питання регулювання зовнішньоекономічної діяльності 

суб’єктів підприємницької діяльності в Україні; системи державного регулювання ЗЕД; 

особливості складання зовнішньоекономічних договорів (контрактів), вміння оцінювати та 

робити висновки щодо ефективності укладених зовнішньоекономічних угод та складати 

зовнішньоекономічний договір (контракт).  

 

17. Інформаційні системи і технології в аудиті / Information systems and technologies in 

audit 

Семестр 7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 
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Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен  

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у фахівців фундаментальних знань та 

професійних навичок щодо організації та здійснення аудиторської діяльності в умовах 

автоматизації облікового процесу замовника та використання інформаційних технологій аудиту. 

Завданням вивчення дисципліни є вивчення теоретичних і методологічних аспектів організації 

аудиту в умовах автоматизації обліку замовника; дослідження особливостей використання 

комп’ютерної техніки в аудиті; формування і закріплення практичних навичок використання 

програмного забезпечення автоматизації аудиторської діяльності. 

 
18. Культурна спадщина України / Cultural heritage of Ukraine 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 

технології та організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни –  ознайомлення студентської молоді зі зразками культурної 

спадщини українського народу, а також розширення обізнаності з його історико-культурним 

минулим та формування на цій основі всебічно розвинутої, гармонійної,  національно свідомої, 

позбавленої навіяного попереднім періодом історії комплексу меншовартості, особистості. 

 
19. Маркетинг / Marketing 

Семестр 3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Лошенюк Ірина Романівна, к.т.н., доцент кафедри маркетингу, 
цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів сучасного наукового світогляду та 

системи спеціальних знань у сфері маркетингу підприємства, вироблення вмінь та навичок 

впровадження та використання маркетингу в підприємствах з врахуванням їх особливостей, 

оцінки ризиків маркетингової діяльності; розуміння концепції та процес управління 

маркетингом, варіанти побудови структури апарату управління підприємством із 

запровадженням маркетингу та формування маркетингової служби; вивчення складових 

маркетингового середовища, які контролюються, і які не контролюються підприємством; 

розуміння основних поняття із сфери конкуренції та місце конкурентної боротьби у 

маркетинговій діяльності, а також сутності сегменту ринку, кінцеву мету здійснення сегментації, 

переваги та можливі недоліки в результаті її проведення, маркетингової стратегії продукту та 

складові цієї стратегії; визначення місця ціни у маркетинговій діяльності підприємства та 

можливість застосування цінового методу конкурентної боротьби на ринку. 

 

20. Міжнародна економіка/International economics 

Семестр 3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Верстяк О. М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 
міжнародної економіки та туризму. 
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Метою дисципліни є набуття студентами знань і навиків аналізу тенденцій та процесів, 

що відбуваються у сфері міжнародних економічних відносин. Навчити студентів розуміти та 

пояснювати основні форми світогосподарських зв’язків на сучасному етапі, узагальнювати 

основні форми світогосподарських зв’язків на сучасному етапі та намагатися передбачати 

можливі зміни на міжнародній арені. Формування у сучасних фахівців теоретичних знань та 

практичних навиків проведення системного аналізу економічних процесів на міжнародному рівні 

для визначення й розв’язання управлінських проблем у національній економіці спричинених 

інтеграцією у світове господарство. 

 

21. Міжнародні економічні відносини/ International economic relation 

Семестр 3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Верстяк О. М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 
міжнародної економіки та туризму 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з міжнародних економічних 

відносин, умов, форм, методів й основного інструментарію міжнародної економічної діяльності, 

також набуття студентами широких знань про соціально-економічні проблеми світового 

господарства, про закономірності розвитку зовнішньоекономічних зв’язків, вивчення 

теоретичних основ світової економіки, специфіки формування, особливостей та тенденцій 

сучасного її розвитку. 
 

22. Моделювання бізнес-процесів/ Business process modeling 

Семестр 3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Готинчан Ірина Зіновіївна, кандидат фізико-математичних 
наук, доцент кафедри маркетингу, цифрової економіки та 
підприємництва. 

Метою дисципліни є засвоєння теоретичних і практичних знань з основ створення 

моделей бізнес-процесів, їх використання для підсилення фінансово-господарської діяльності 

підприємств та організацій будь-якої галузі економіки та форми власності; ознайомлення із 

сучасними інформаційними технологіями та їх використанням для побудови моделей; вивчення 

технологій конструювання та програмування для систематизації бізнес-процесів. Основні 

завдання полягають у засвоєнні як теоретичних основ побудови бізнес-моделей, так і в набутті 

практичних умінь та навичок застосування засобів сучасних інформаційно-комунікаційних 

технологій при дослідженні соціально-економічних систем та розв’язуванні завдань фахового 

спрямування, аналізу та синтезу складних соціально-економічних процесів, розробки, 

планування та реалізації заходів, спрямованих на вирішення проблемних ситуацій діяльності 

великих бізнес-систем. 

 

23. Національні інтереси у світовій геополітиці та геоекономіці/ National interests in the 

world geopolitics and geoeconomics  

Семестр 1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Верстяк О. М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 
міжнародної економіки та туризму. 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення здобувачів з теоретичними та практичними 
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засадами геополітики та геоекономіки, сутності геополітичних та геоекономічних інтересів 

держав на світовій арені, головних напрямів геостратегії України на міжнародній арені, вміти 

розрізняти традиційну геополітику, нову геополітику (геоекономіку) і новітню геополітику, 

дослідження прямих і зворотних зв'язків між властивостями території і балансом (суперництвом 

або співпрацею) світових силових полів. 

 

24. Облік і звітність в оподаткуванні/ Accounting and reporting in taxation 

Семестр 6-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та набуття практичних 

навичок щодо організації та ведення бухгалтерського обліку, методики обробки первинної 

документації, формування облікових регістрів та звітності суб’єктами господарювання 

відповідно до вимог податкового, митного та іншого законодавства України та потреб 

управління. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння базових категорій та 

положень у сфері оподаткування суб’єктів господарювання; опанування методиками розрахунків 

та порядку сплати основних загальнодержавних й місцевих податків і зборів; набуття 

практичних навичок документального оформлення, формування облікових регістрів, складання 

та подання звітності щодо податкових розрахунків в умові використання сучасних 

інформаційних систем і технологій. 

 

25. Облік на підприємствах малого бізнесу/ Accounting for small businesses 

Семестр 5-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Євдощак Володимир Іванович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою дисципліни є формування у студентів сучасних знань щодо функцій 

бухгалтерського обліку як відображальної системи з метою управління господарською 

діяльністю суб’єктів малого підприємництва та набуття навичок їх практичного застосування. 

Головними завданнями дисципліни є: ознайомлення з міжнародним досвідом та засвоєння 

національного законодавчо-нормативного забезпечення обліку й звітності суб’єктів малого 

підприємництва; набуття практичних навичок щодо організації та ведення бухгалтерського 

обліку суб’єктами малого підприємництва та формування фінансової звітності підприємства; 

набуття практичних навичок щодо застосування загальної та спрощеної системи оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва; набуття навичок прийняття управлінських рішень з метою 

забезпечення найбільш ефективного використання обмежених ресурсів суб’єкта малого 

підприємництва. 

 
26. Ораторське мистецтво/ Public speaking 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор  Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 

технології та організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни є одержання знань, навичок із технології підготовки до 
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публічного спілкування, вибору ефективних методів завоювання й підтримання уваги слухачів, 

контролю над слухацькою аудиторією, удосконалення культури й техніки мовлення. Завдання: 

опанувати об’єктивні чинники відродження класичної та національної риторичної спадщини, 

розвитку риторики в сучасних умовах, можливості сучасної риторичної науки для розвитку 

системи професійних здібностей. 

 

 

27. Оцінка бізнесу та майна підприємства / Valuation of business and property of the 

enterprise 

Семестр 7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Гут Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської 

справи. 

Метою вивчення дисципліни є отримання глибоких знань про закономірності, принципи та 

методологію оцінки бізнесу та майна підприємства, оволодіння прикладним інструментарієм 

оцінки ринкової вартості підприємств. Набуття відповідних компетентностей: здатність 

визначати роль оцінки бізнесу та розуміти принципи її організації та проведення; здатність 

здійснювати класифікацію видів вартості підприємства; здатність застосовувати методологічні 

підходи і принципи оцінки вартості сучасних підприємств; здатність обирати релевантні методи 

оцінки вартості підприємства; здатність проводити оцінку вартості бізнесу та його майнових 

складових; здатність формувати звітність з оцінки бізнесу. 

 

 

28. Планування діяльності і контроль на підприємстві/ Activity planning and 

control at the enterprise 

Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Гут Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківської 
справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи знань з методології розроблення 

перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання. Основні 

завдання дисципліни: вивчення теоретичних засад із розроблення перспективних і поточних 

планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання; набуття практичних навичок із 

розроблення перспективних, поточних та оперативних планів діяльності підприємства, 

обґрунтовування оптимальних варіантів розвитку підприємства. 

 

 

29. Політологія / Politology 

Семестр 1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 
технології та організації готельно-ресторанного бізнесу. 

Мета вивчення дисципліни - набуття студентами широких знань у сфері політичної теорії; 

політична соціалізація студентів; забезпечення політичного аспекту підготовки 

висококваліфікованого спеціаліста на основі сучасної світової та вітчизняної політичної думки; 

набуття умінь осмислення, аналізу й узагальнення соціально-політичних процесів, орієнтації в 
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основних світових і вітчизняних політологічних школах, концепціях і напрямках. 

 

30. Психологія/Psychology  

Семестр 1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Вдовічена Ольга Геннадіївна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу, 

цифрової економіки та підприємництва. 

Мета вивчення дисципліни – розширити пізнавальну сферу студентів, набуття ними знань 

в галузі загальної психології, формування уявлень про розвиток людської психіки та свідомості, 

про психічні процеси та індивідуально-психологічні властивості особистості, про особливості 

поведінки особистості у діяльності та спілкуванні, а також формування уявлень про вікові етапи 

розвитку людини, про типи темпераментів, особливості поняття «характер», про емоціонально-

вольові якості особистості, їх проявлення у діяльності та спілкуванні.  

 

31. Світова культура / World culture 

Семестр 1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри технології та 

організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Мета вивчення дисципліни – формування у студентів уявлення про специфіку вивчення 

релігієзнавством світоглядних культур, основних сфер дослідження релігії та вільнодумства, 

значення релігієзнавчих знань для формування духовної культури суспільства та особи. 

 

32. Світовий ринок товарів та послуг/ World market of goods and services 

Семестр  7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор  Верстяк О. М., к.е.н., доцент кафедри менеджменту, 

міжнародної економіки та туризму 

Мета вивчення дисципліни – формування системи теоретичних знань та практичних 

навичок, які дозволять проводити основні митні операції у процесі просування товарів на 

зовнішні ринки, розуміти їх сутність та порядок здійснення. 

 

33. Соціальне лідерство/ Social leadership 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри технології та 

організації готельно- ресторанного бізнесу.  

Метою вивчення дисципліни є отримання  студентами  знань  про  сутність  і  зміст  

лідерства як невід'ємного компонента процесу соціального управління та особливості прояву 

лідерства в контексті різних соціальних умов, ознайомлення з класифікацією типів та стилів 

соціального  лідерства,  впливу  національної  культури  на  феномен  соціального  лідерства, 

особливостей  соціального  лідерства  в  політиці,  у  науці  та  освіті,  в  системі  виробництва,  

в сімейних  відносинах,  а  також  розуміння  специфіки  взаємодії  та  комунікації  в  процесі 
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проведення соціальних досліджень. 

 

34. Соціологія/ Sociology 

Семестр  1-4 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Ореховський Вадим Олегович, д.і.н., професор кафедри 

технології та організації готельно- ресторанного бізнесу. 

Метою вивчення дисципліни «Соціологія» є засвоєння майбутніми фахівцями знань щодо 

теоретичних засад суспільства та соціальних спільнот, функціонування соціальних структур — 

груп, класів та інститутів, вивчення світових суспільних процесів, визначення особливостей 

створення та функціонування соціальних спільнот в Україні, ефективності їх взаємодії, 

визначення місця і ролі у цих процесах людини. 

 

35. Статистика ринку, товарів і послуг/ Market, goods and services statistics 

Семестр  4-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Маначинська Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та 

практичних навичок щодо статистичного аналізу діяльності підприємств усіх форм 

власності, побудови необхідних інформаційних систем його забезпечення та вирішення 

проблемних питань управління фінансовими результатами та фінансовим станом підприємств і 

установ в умовах ринкових відносин. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

посилення загальної економічної та аналітичної підготовки фахівців економічного профілю; 

збір,  перевірка  та  оцінювання  статистичної  інформації про попит і пропозицію на товари та 

послуги; виявлення  зв’язків  та  закономірностей  між  явищами  і  процесами  та  визначення  

характеру,  динаміки  і  прогнозу  їх  розвитку; статистичний  аналіз ринкових цін, інфляції та 

кон’юнктури ринку; оцінка  однорідності  та  рівномірності  статистичних  даних про стан 

зміни товарних запасів та їх товарооборотність; дослідження  динаміки  суспільних  явищ  та  

тенденцій  їх  розвитку; демократизація  складних  ринкових процесів  із  визначенням  дії  

окремих  факторів в умовах зовнішньоекономічної діяльності; обчислення  узагальнюючих  

статистичних  показників  та  їх  соціально-економічна  інтерпретація за відповідного рівня 

конкурентоспроможності країни в цілому; поглиблене статистичне дослідження соціально-

економічної ефективності ринку товарів та послуг. 

 

36. Технологія створення startup / Startup technology 

Семестр 7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Вудвуд Вікторія Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 
банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є cтвopення та фyнкціoнyвання пoлягає y фopмyванні в 

cтyдентів теopетичниx знань та пpактичниx навичoк щoдo ціліcнoгo poзyміння opганізаціï і 

yпpавління пpoцеcoм pеалізаціï cтаpтап-пpoектy, на6yття неo6xідниx пpактичниx навичoк та 

вмінь зі cтвopення і yпpавління cтаpтап-пpoектами. Ocнoвними завданнями навчальнoï 

диcципліни є: пoгли6лення теopетичниx знань, oвoлoдіння cyчаcним метoдичним 

інcтpyментаpієм, пpактичними навичками з opганізаціï підпpиємницькoï діяльнocті і pеалізаціï 
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підпpиємницькиx пpoектів, oвoлoдіння ocнoвами poзpo6ки іннoваційниx пpoектів і ïx 

пpезентаціï, заcвoєння ocнoвниx пpинципів дoведення cтаpтап-пpoектів дo інвеcтиційнoï cтадіï, 

яка 6агатo в чoмy визначає ycпішніcть ïx pеалізаціï, визначення ефективнoï маpкетингoвoï 

пpoгpами cтаpтап-пpoектів з викopиcтанням іннoваційниx теxнoлoгій ïx інтеpнет- пpocyвання, 

заcвoєння пpинципів й oвoлoдіння метoдичним інcтpyментаpієм yпpавління pеалізацією 

cтаpтап-пpoектів, зoкpема вивчення пpинципів залyчення інвеcтицій (від 6ізнеc-ангелів, 

венчypниx фoндів, кoлективниx інвеcтицій на ocнoві кpаyдфандингy), щo надаютьcя 

cпеціалізoваними інтеpнет-майданчиками, а такoж кpаyдфандингoвими платфopмами. 
 

37. Трудове право/ Labor law 

Семестр 7-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

Мета вивчення дисципліни – формування знань положень трудового права, умінь 

правильного застосування положень нормативно-правових актів щодо відносин у сфері праці та 

відносин, що тісно пов’язані з трудовими, а також оволодіння інструментарієм науки трудового 

права, правових механізмів всіх інститутів: трудового договору, трудових правовідносин, 

колективних угод, колективного договору, працевлаштування громадян, часу роботи, часу 

відпочинку, оплати праці, гарантійних і компенсаційних виплат, дисципліни матеріальної праці, 

матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин, охорони праці, трудових спорів 

та порядку їх вирішення, нагляду за додержанням трудового законодавства, соціального 

забезпечення і всіх видів допомоги в разі непрацездатності. 

 

38. Фінансове право / Finance Law 

Семестр  3-8 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів системи спеціальних 

знань у сфері мобілізації, розподілу та використання централізованих і децентралізованих 

фінансових ресурсів держави; опанування механізму виникнення, зміни та припинення 

фінансово-правових відносин, здобуття глибоких системних знань норм права, які регулюють 

публічну фінансову діяльність та фінансово-правові відносини, що виникають в її процесі, а 

також засвоєння студентами особливостей їх прояву у різних сферах цієї діяльності, та 

розуміння шляхів та методів розв’язання складних фінансово-правових проблем. 
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ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ/SECOND (MASTER) 
 

Освітньо-професійна програма 071 «Облік і оподаткування»/  

«Accounting and taxation» 

Освітній ступінь – магістр/second (master) 

 

ОБОВ’ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами/ Accounting and 

financial reporting according to international standards 

Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Євдощак Володимир Іванович, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни  є є вивчення дисципліни «Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами» є формування у студентів сучасних знань щодо основних 

положень Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), оволодіння практичними 

навичками щодо застосування методів та процедур, пов’язаних із складанням та поданням 

фінансових звітів суб’єктами господарювання (учасниками ринку цінних паперів). 

 

  2. Бухгалтерський аутсорсінг/ Accounting outsourcing 

   Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи професійних 

компетентностей щодо надання аутсорсингових послуг і організації та ведення аутсорсингової 

діяльності в Україні та світі. Завданням вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичних та 

методологічних засад аутсорсингу; визначення видів аутсорсингової діяльності та послуг; 

ознайомлення з особливостями бухгалтерського аутсорсингу; дослідження нормативного 

регулювання бухгалтерського аутсорсингу на законодавчому рівні; розгляд документального 

забезпечення реалізації бухгалтерського аутсорсингу; організація системи захисту облікової 

інформації підприємства в умовах бухгалтерського аутсорсингу з використанням 

інформаційно-комп’ютерних технологій; визначення економічної ефективності переходу 

підприємств на бухгалтерський аутсорсинг. 

 

3. Стратегічний управлінський облік/ Strategic management accounting 

Семестр  1 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 
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Метою вивчення дисципліни  є формування  у  студентів  теоретичних  знань  та  

практичних навичок з методики і організації стратегічного управлінського обліку в процесі 

прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами господарювання які діють в 

конкурентному середовищі, здатність формулювати завдання,  удосконалювати  методики та 

впроваджувати сучасні методи управлінського обліку у  відповідності  зі  стратегічними 

цілями підприємства. Головним завданням вивчення дисципліни є надання  студентам-

магістрам  правильного  розуміння взаємозв’язку  фінансового  та  внутрішньогосподарського  

виробничо-комерційного  обліку,  процесів  формування  собівартості  продукції, робіт,  послуг 

при різних варіантах побудови стратегічного обліку на підприємстві. 

 

 
4. Консолідація фінансової звітності / Consolidation of financial statements 

Семестр  2 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Маначинська Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри 

обліку і оподаткування. 

Мета вивчення дисципліни є набуття студентами необхідних теоретичних знань з 

регулюючих положень і змісту основних вітчизняних та міжнародних стандартів фінансової 

звітності щодо об’єднання бізнесу та консолідації фінансової звітності, а також оволодіння 

практичними навичками щодо застосування процедур, пов’язаних із складанням та поданням 

пакету консолідованої фінансової звітності групою підприємств. Основними завданнями 

вивчення дисципліни є: надання здобувачам освітнього ступеня розуміння основних положень і 

процедур консолідації фінансової звітності; дослідження підходів до визнання та розкриття 

статей фінансових звітів, вибору та встановлення облікових політик групи підприємств; 

формування здатності до аналізу і синтезу, що виявляється в умінні зіставляти вимоги різних 

стандартів та інтерпретацій з метою формування відповідних статей фінансових звітів та 

подальшого узгодження між ними; поглиблення рівня організації і планування, що передбачає 

залучення та узгодження дій працівників обліково-аналітичних, фінансових та інших 

спеціалізованих служб та відділів декількох підприємств для надання інформації для складання 

консолідованої фінансової звітності. 

 

 

5. Податковий консалтінг/ Tax consulting 

Семестр  2 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів системи професійних 

компетентностей щодо організації та здійснення консультування у сфері оподаткування. 

Завданням вивчення дисципліни є: засвоєння теоретичних та організаційних основ податкового 

консультування; ознайомлення з особливостями діяльності податкових консультантів; 

вивчення методів організації податкового консультування; розгляд порядку надання 

консультацій з прямих і непрямих податків юридичним та фізичним особам; аналіз 

особливостей та умов оптимізації податкових платежів. 
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6. Аудит оподаткування/ Taxation audit 

Семестр  3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни  є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо організації, методики та оформлення результатів аудиту оподаткування суб’єктів 

господарювання. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння базових категорій 

та положень аудиту оподаткування підприємств; опанування методикою аудиту оподаткування 

суб’єктів господарювання в розрізі окремих податків та зборів відповідно до норм чинного 

законодавства України та Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг. 

 

ПРАКТИКА 

Практична підготовка/Practical training 
Семестр/тижні 2/6 

Кількість кредитів (годин) 9 (270) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Керівник Згідно навчального навантаження 

Практична підготовка є складовою навчального процесу та проводиться перед 

виконанням випускної кваліфікаційної роботи, забезпечуючи формування цілісного підходу до 

підготовки сучасного фахівця – магістра з обліку і оподаткування. Метою є поглиблення та 

закріплення теоретичних знань з фінансового обліку, управлінського обліку, аналізу 

господарської діяльності, аудиту, набуття необхідних практичних навичок самостійної роботи в 

умовах формування сучасної економіки. У процесі практики студенти оволодівають сучасними 

формами і методами організації бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту. На базі одержаних у 

вищому навчальному закладі знань у студентів формуються професійні вміння та навички для 

прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих 

умовах, виникає потреба творчо застосовувати їх у подальшій практичній діяльності. 

 

АТЕСТАЦІЯ 

Підготовка випускної кваліфікаційної роботи та захист/ 

Preparation  and defense of final qualification work 
Семестр 4 

Кількість кредитів (годин) 12 (360) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Захист кваліфікаційної роботи 

Атестація магістрів з обліку і оподаткування здійснюється у формі публічного захисту 

кваліфікаційної роботи. Кваліфікаційна робота має передбачати розв’язання складного 

спеціалізованого завдання або проблеми у сфері обліку, оподаткування, контролю та 

економічного аналізу, що передбачають проведення досліджень та/або здійснення інновацій і 

характеризуються невизначеністю умов і вимог. Кваліфікаційна робота не повинна містити 

академічного плагіату, у тому числі некоректних текстових запозичень, фабрикації та 

фальсифікації. Кваліфікаційна робота має бути оприлюднена на офіційному сайті закладу 

вищої освіти, його підрозділу або розміщена в його репозитарії. Оприлюднення кваліфікаційних 

робіт, що містять інформацію з обмеженим доступом, здійснюється у відповідності до вимог 

чинного законодавства. Атестація здійснюється відкрито і публічно. 
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РЕКОМЕНДОВАНІ   НАВЧАЛЬНІ   ДИСЦИПЛІНИ   ЗА   ВИБОРОМ 

ЗДОБУВАЧА                                           ВИЩОЇ  ОСВІТИ 
Вибір навчальних дисциплін відбувається у межах, передбачених відповідною освітньою програмою. 

При цьому здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні дисципліни, що 

пропонуються для інших рівнів вищої освіти, за погодженням з начальником навчального відділу та 

гарантом освітньої програми 
 

1. Адміністрування податків і зборів/ Administration of taxes and fees 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Томнюк Тетяна Леонідівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування системи фундаментальних знань з теорії 

системи оподаткування та адміністрування податків, засвоєння закономірностей 

функціонування податкової системи України та її складових. Результатами вивчення 

дисципліни полягають у здатності здобувачами вищої освіти:  демонструвати можливість 

генерувати нові ідеї, приймати нестандартні рішення у процесі здійснення розрахунків сум 

податкових зобов’язань, що підлягають сплаті до бюджету;  демонструвати вміння приймати 

економічно обґрунтовані рішення на всіх етапах функціонування суб’єктів господарювання 

(платників податків);  визначати способи практичного рішення статистичних задач з 

використанням комп'ютерної техніки;  застосовувати творчі здібності до формування 

принципово нових ідей;  використовувати різноманітні методи, зокрема інформаційні 

технології, для ефективно спілкування на професійному та соціальному рівнях;  виконувати 

відповідні експериментальні дослідження та застосовувати дослідницькі навички за 

професійною тематикою;  вибирати оптимальні рішення; оцінювати отримані результати та 

аргументовано захищати прийняті рішення. 

 

2. Аудит інвестиційних проектів/ Audit of investment projects 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Мустеца Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є поглиблення спеціальних знань з аудиту проектів, 

формування і розвиток уміння використовувати теоретичні знання у практичній діяльності, 

виходячи з концептуальних основ ринкової економіки. Також формування у студентів цілісного 

уявлення про методи, механізми та інструменти аудиту інвестиційного проектування, а також 

набуття практичних навичок з вибору форм та методів проектного фінансування, оцінювання 

ефективності та рівня ризиковості проектів, визначення ціни окремих видів інвестиційних 

ресурсів та формування оптимальної структури капіталу, що залучається для фінансового 

забезпечення реалізації проектів. 

 

3. Аудиторський консалтинг/ Audit consulting 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Мустеца Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 
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Метою вивчення дисципліни є оволодіння здобувачами вищої освіти базовими 

теоретичними знаннями та набуття практичних навичок з питань організації та методології 

внутрішнього аудиту як різновиду економічного контролю, професійної діяльності та науки; 

організації і функціонування внутрішнього аудиту у світовій та вітчизняній практиці. 

Результатами вивчення дисципліни «Аудиторський консалтинг» є:  здатність проведення 

досліджень на відповідному рівні;  здатність генерувати нові ідеї (креативність); здатність до 

пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; здатність працювати в 

міжнародному контексті; здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

 
4. Внутрішній аудит/ Internal audit 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Мустеца Ірина Василівна, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є оволодіння здобувачем базовими теоретичними знаннями 

та набуття практичних навичок з питань організації та методології внутрішнього аудиту як 

різновиду економічного контролю, професійної діяльності та науки; організації і 

функціонування внутрішнього аудиту у світовій та вітчизняній практиці. 

 

5. Економічна діагностика підприємства/ Economic diagnostics of the enterprise 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Гут Любов Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів комплексу знань та вмінь щодо 

використання сучасних методів та інструментів для аналізу і оцінювання економічного стану 

підприємства в ринковому середовищі та опрацювання комплексу заходів, спрямованих на 

підвищення ефективності його діяльності. Завданнями вивчення дисципліни є:  оволодіння 

теоретичними та методичними основами економічної діагностики підприємства;  вивчення 

основних принципів, методів та характеристик аналізу діяльності підприємства; визначення 

елементів внутрішнього і зовнішнього середовища підприємства; дослідження основних 

показників та індикаторів діяльності підприємства; розробляти, на основі проведеного аналізу, 

рекомендації щодо діяльності підприємства. 

 

6. Інтегрована звітність/ Integrated reporting 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Маначинська Юлія Анатоліївна, к.е.н., доцент кафедри 

обліку і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є підготовка до виконання професійних обов’язків 

бухгалтера з надання і розкриття інформації про суб’єкт звітування в умовах зростання 

соціальної відповідальності бізнесу. Основними завданнями вивчення дисципліни є: 

ознайомлення здобувачів вищої освіти із чинниками виникнення та розвитку корпоративної 

соціальної відповідальності в глобальному середовищі соціально-економічних відносин; 



 

 

29 

формування розуміння основних проблем та перспектив розвитку системи корпоративної 

соціальної відповідальності та звітності щодо неї в Україні; розвиток здатності самостійно 

формувати думку про вибір форми звітування суб’єкта господарювання щодо соціальної 

відповідальності; ознайомлення з концептуальною основою інтегрованої звітності, її складом, 

структурою та змістом окремих звітів; опанування основами методики складання інтегрованої 

звітності. 

 

7. Інформаційні технології управлінського обліку/ Information technologies of 

management accounting 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів системи професійних 

компетентностей щодо створення сучасних інформаційних систем управлінського обліку та 

набуття практичних знань їх використання при розв’язанні завдань аналізу і контролю 

діяльності підприємства. Завданням вивчення дисципліни  є дослідження теоретичних засад 

комп’ютеризації управлінського обліку; визначення принципів використання систем 

управління підприємством (ERP) для автоматизації завдань управлінського обліку; вивчення 

функціональних можливостей систем управління ефективністю бізнесу (BMP) та підходи до 

комп’ютеризації управлінського обліку на базі BNP-рішень; визначення принципів формування 

управлінської звітності в локальних та інтегрованих системах управління підприємством; 

оволодіння практичними навичками комп’ютеризації управлінського обліку і звітності в 

системі «BAS ERP». 

 

8. Методологія і організація наукових досліджень/ Methodology and organization of 

scientific research 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни  є формування у здобувачів другого (магістерського) рівня 

вищої освіти знань і вмінь, необхідних для вирішення завдань, пов’язаних з плануванням і 

проведенням наукових досліджень та втіленням їх результатів. Основні завдання викладання 

дисципліни полягають в: отриманні знань в області методології наукового пізнання необхідних 

для написання наукової кваліфікаційної роботи (магістерської); отриманні знань про 

організацію наукового дослідження, написання та оформлення наукових статей, про порядок 

захисту магістерської роботи; отримання знань в області організації науково-дослідницької 

діяльності у закладі вищої освіти; розвиток особистості майбутнього науковця, формування 

компетенцій, що сприяють самореалізації в науково-дослідній діяльності. 

 

9. Міжнародні стандарти професійної етики/ International standards of professional 

ethics 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 
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Лектор Євдощак Володимир Іванович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у здобувачів розуміння професійних 

цінностей, етики з метою забезпечення їх дотримання, міжнародних норм та принципів 

поведінки професійних бухгалтерів, визнання відповідальності перед суспільством. Основними 

завданнями є вивчення основних засад професійної етики бухгалтера; набуття навичок щодо 

критеріїв оцінки професійної компетентності та оцінки ризиків діяльності і загроз незалежності 

професійного бухгалтера; засвоєння основних принципів професійної компетентності та 

принципів етики в Україні та світі. 
   

10. Облік зовнішньоекономічної діяльності підприємства/ Accounting for foreign 

economic activity of the enterprise 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Євдощак Володимир Іванович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування вмінь і навичок із методології обліку 

зовнішньоекономічної діяльності на підприємствах відповідно до чинного податкового 

законодавства та національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

 

11. Облік і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій/ Accounting and taxation 

of international corporations 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Мета вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо організації бухгалтерського обліку, оподаткування та складання звітності 

міжнародними корпораціями. Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння базових 

категорій щодо обліку і оподаткування діяльності міжнародних корпорацій; опанування 

методикою обліку, оподаткування та звітування міжнародними корпораціями відповідно до 

Директив ЄС, МСФЗ, МСБО, загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку США 

(GAAP) тощо. 
 

12. Облікова політика підприємства / Accounting policy of the enterprise 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Багрій Конон Леонідович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою  вивчення дисципліни є формування компетентностей з обґрунтування вибору 

облікової політики підприємства (установи). Основані завдання дисципліни полягають у: 

систематизації знань загальних засад регулювання в Україні облікової політики за 

національними та міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; розуміння основних 

чинників, які впливають на вибір облікової політики; отриманні навичок з обґрунтування вибору 

облікової політики; формуванні вмінь з формування облікової політики за об’єктами обліку та з 

метою складання фінансової звітності. 
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13. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства/ Accounting 

and analytical support of economic security of the enterprise 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 

оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни формування у студентів якісного професійного судження 

щодо шляхів використання обліково-аналітичної інформації в процесі управління економічною 

безпекою підприємства. Завданнями вивчення дисципліни є ознайомлення з особливостями 

розробки та управління системами безпеки при здійсненні економічної діяльності 

підприємством з питань; дослідження загроз економічній безпеці підприємств України в 

умовах глобалізації світової економіки; організація комплексної системи забезпечення 

економічної безпеки підприємства; розробка та управління реалізацією стратегії економічної 

безпеки підприємства, як складової його загальної стратегії розвитку; моніторинг ефективності 

забезпечення економічної безпеки підприємства. 

 

14. Оцінювання та облік майна в матеріальній формі/ Valuation and accounting of 

property in material form 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо оцінювання та обліку майна суб’єктів господарювання в матеріальній формі. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння базових положень й категорій щодо 

оцінки майна підприємства в матеріальні формі відповідно до чинного законодавства; 

опанування методикою професійної оцінки майна в матеріальній формі з використанням 

різноманітних підходів та відображення її результатів в системі обліково-аналітичної та звітної 

інформації.   

 

15. Оцінювання та облік нематеріальних активів/ Valuation and accounting of 

intangible assets 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо оцінювання та обліку нематеріальних активів суб’єктів господарювання. 

Основними завданнями вивчення дисципліни є: засвоєння базових положень й категорій щодо 

оцінки нематеріальних активів відповідно до авторського, патентного, винахідницького та 

іншого права; опанування методикою професійної оцінки нематеріальних активів з 

використанням різноманітних підходів та відображення її результатів в системі обліково-

аналітичної та звітної інформації. 

 

16. Податкове право/ Tax law 
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Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Селезньова Ольга Миколаївна, д.ю.н., доцент кафедри обліку 
і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є забезпечення опанування студентами основними 

знаннями з правового регулювання суспільних відносин щодо встановлення й справляння 

податкових платежів, їх зміни та скасування. Завданням навчальної дисципліни є вивчення 

теорії податкового права, набуття вмінь аналізу практики застосування податкового 

законодавства України та інших держав, законодавчого регулювання правового статусу 

платників податків. 

 

17. Професійна комунікація іноземною мовою/ Professional communication in a foreign 

language 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Максим’юк Наталія Василівна, к.філол.н., старший викладач 

кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму. 

Метою вивчення дисципліни є ознайомлення студентів з основними рисами англійського 

наукового стилю та жанровою організацією англомовного наукового дискурсу, формування 

базових навичок побудови та написання англійською мовою наукових текстів різних жанрів 

(анотації, тез доповіді, наукової статті, рецензії), а також написання науково-дослідницького 

проекту на здобуття гранту для навчання в зарубіжних університетах. Основним завданням 

вивчення дисципліни є формування спеціалізовано-комунікативної компетенції в студентів-

магістрів. 

 

18. Стратегічний аналіз/ Strategic analysis 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо організації та методики аналітичних досліджень в системі інформаційно-

аналітичного забезпечення прийняття стратегічних управлінських рішень. Основними 

завданням вивчення дисципліни є: засвоєння базових категорій у сфері стратегічного аналізу 

суб’єктів господарювання; опанування методикою стратегічного аналізу внутрішнього та 

зовнішнього середовища, операційної, фінансової та інвестиційної діяльності підприємства в 

системі обґрунтування бізнес та функціональних стратегій, а також прийняття стратегічних 

управлінських рішень. 

 

19. Судова економічна експертиза/ Forensic economic examination 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 
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Лектор Рилєєв Сергій Володимирович, к.е.н., доцент кафедри обліку 

і оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичних знань та практичних 

навичок щодо процесуальних дій, спрямованих на отримання доказів шляхом проведення 

судовим експертом на основі його спеціальних знань з бухгалтерського обліку, оподаткування 

та фінансів дослідження об’єктів, які містять інформацію про фактичні дані та обставини 

справи, що перебуває у провадженні. Основними завданнями дисципліни є: засвоєння базових 

категорій у сфері судової економічної експертизи; опанування методикою та напрямами 

досліджень (експертизи) документів у сфері бухгалтерського, податкового обліку та звітності, 

економічної діяльності, фінансово-кредитних операцій тощо. 

 

 

20. Трансферне ціноутворення/ Transfer pricing 

Семестр  1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю  Екзамен 

Лектор Вудвуд Вікторія Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 

банківської справи. 

Метою вивчення дисципліни є  оволодіння студентами-магістрами компетентностями 

системи інформаційного забезпечення управління в частині трансфертного ціноутворення 

ділового партнерства суб’єкта господарювання. Результати навчання дисципліни полягають у: 

знаннях податкового законодавства та розуміння характеру впливу окремих його положень на 

процес визначення контрольованих операцій та методів встановлення трансфертної ціни; 

вмінні аналізувати отриману інформацію, окремі її елементи, висловлювати припущення, 

гіпотези та робити певні висновки на основі аналізу фактів; визначати ефективності окремих 

напрямів його діяльності (підрозділів) та центрів відповідальності; здатен продемонструвати: 

уміння здійснювати науково-дослідницькі роботи та аналізувати отримані економічні 

показники з метою формування системи трансфертного ціноутворення підприємства; володінні 

навичками формування професійного судження про побудову та трансформацію системи 

бухгалтерського обліку для потреб управління підприємством, а також до надання облікової 

інформації для сучасних та потенційних потреб управління підприємством; здатність 

працювати в групі: у процесі проведення тренінгів та кейсів щодо імітації операцій, які можуть 

бути визначені як контрольовані; під час формування звітності про контрольовані операції.  

 

 

21. Управління конфігурацією в інформаційній системі підприємства/ Configuration 

management in the enterprise information system 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Лучик Світлана Дмитрівна, д.е.н., професор кафедри обліку і 
оподаткування. 

Метою вивчення дисципліни є формування у фахівців фундаментальних знань та 

професійних навичок з конфігурування в інформаційній системі підприємства. Завданням 

вивчення дисципліни  є вивчення теоретичних і методичних аспектів управління конфігурацією 

в інформаційній системі підприємства; оволодіння практичними навичками налаштування 

конфігурації в інформаційній системі обліку; закріплення практичних навичок використання 

складових конфігурації для ефективного ведення бухгалтерського і управлінського обліку на 

підприємстві. 
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22. Фінансовий менеджмент/ Financial management 

Семестр 1-3 

Кількість кредитів (годин) 6 (180) 

Мова викладання Українська 

Форма контролю Екзамен 

Лектор Вудвуд Вікторія Василівна, к.е.н., доцент кафедри фінансів та 
банківської справи. 

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань з теорії, методології та 

практичного здійснення управління фінансами підприємств, операційною та інвестиційною 

діяльністю, визначенні стратегії і тактики фінансового забезпечення суб’єктів господарювання в 

умовах ринкових відносин і динамічного розвитку економіки. Завдання дисципліни: вивчення 

сутності та функцій фінансів підприємств; • розуміння принципів та методів організації фінансів 

підприємств; вивчення складу, структури фінансових ресурсів та джерел їх формування; набуття 

знань щодо основ організації фінансування оборотних активів та фінансового забезпечення 

відтворення матеріальних необоротних активів; формування знань про оподаткування 

підприємств та оволодіння практикою розрахунку податкових платежів; набуття студентами 

практичних вмінь оцінювати фінансовий стан підприємства; оволодіння методами фінансового 

планування; розуміння основ здійснення санації підприємств. 
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