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ПРОФІЛЬ  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ  ПРОГРАМИ 

«Облік і оподаткування»  

 

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

1 - Загальна інформація 

Повна назва закладу 

вищої освіти та 

структурного 

підрозділу 

Запорізька державна інженерна академія 

Факультет економіки та менеджменту  

Кафедра обліку, аналізу, оподаткування та  аудиту 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

Бакалавр 

Бакалавр з обліку і оподаткування  

 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Освітньо-професійна програма «Облік і 

оподаткування» підготовки здобувачів вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня за галуззю знань           

07 «Управління та адміністрування» 

 зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом бакалавра, одиничний, 240 кредитів ЄКТС, 

термін навчання – 3 роки 10 місяців 

Наявність 

акредитації  

Акредитаційна комісія України 

Цикл/рівень  НРК України – 6 рівень, FQEHEA – перший цикл, 

ЕQFLLL – 6 рівень 

 

Передумови  Повна загальна середня освіта; результати 

зовнішнього незалежного тестування;  

спеціальна середня освіта 

Мова(и) викладання  Українська мова 

Термін дії освітньої 

програми 

До введення нової 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://www.zgia.zp.ua/index.php?page=32&lang=ru 
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2 - Мета освітньої програми 

Забезпечення формування та розвитку загальних і професійних компетентностей в 

галузі управління та адміністрування, що направлені на здобуття знань і вмінь в 

області обліку та оподаткування.  

3 - Характеристика освітньої програми 

Предметна область 

(галузь знань, 

спеціальність) 

07 «Управління та адміністрування» 

071 «Облік і оподаткування» 

Орієнтація 

програми 

Освітньо-професійна.  

Основний фокус 

освітньої  

програми та 

спеціалізації 

Спеціальна освіта з обліку та оподаткування. Перший 

(бакалаврський) рівень вищої освіти за законом України 

«Про вищу освіту», шостий кваліфікаційний рівень 

Національної рамки кваліфікацій. 

Загальний. 

Дослідження закономірностей щодо формування 

економічних знань студентів, які реалізуються через 

поєднання таких компонентів навчання:  

- пізнавальних, які створюють систему фінансових, 

технологічних, технічних, економічних і правових знань, 

визначають внутрішню культуру студентів, формують її 

готовність до свідомої гармонізації стосунків «людина – 

суспільство – природа – економіка»;  

- теоретичних, які створюють підґрунтя економічно 

доцільних і водночас соціально відповідальних рішень, 

дослідницьких навичок, практичних умінь (до яких належить 

світогляд і вміння творчо мислити);  

- практичних - становлять мотивацію та вміння постійно 

підвищувати компетентність і практично використовувати 

нові знання для вдосконалення та розвитку технічного, 

технологічного, фінансового, соціально-економічного, 

правового та іншого забезпечення організаційно-

економічних і управлінських процесів; розвивати 

особистісний і колективний потенціал економічної 

діяльності на засадах соціального партнерства і соціальної 

відповідальності. 

Спеціальний. 

1. Методика ведення фінансового обліку на підприємствах 

різних галузей національного господарства. Облік 

інвестиційної діяльності. Управлінський облік. Особливості 

обліку в банках та бюджетних установах. 

2. Організація і методика економічного аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств промисловості. 

3. Аудит та контроль фінансово-господарської діяльності. 
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Теорія і методика документування в обліку та аудиті. 

4. Оподаткування в системі обліку. 

5. Інформаційні системи і технології в обліку. 

Особливості 

програми 

Освітньо-професійна програма (240 кредитів)  розвиває 

перспективи підготовки фахівців з обліку та оподаткування з 

урахуванням особливостей функціонування суб’єктів 

господарювання. Виконується в активному дослідницькому 

середовищі, є програмою освітньо-кваліфікаційного рівня 

фахівця, який на основі повної загальної середньої освіти 

здобуває поглиблену загальнокультурну підготовку, 

фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання 

щодо узагальненого об'єкта праці і здатний вирішувати 

типові професійні завдання, передбачені для відповідних 

посад, у певній галузі національної економіки. 

Передбачає залучення до викладання дисциплін та 

проведення лекцій докторів наук зі значним досвідом 

науково-педагогічної роботи, а також практичним досвідом 

роботи на підприємствах. 

Формує бакалаврів в галузі обліку та аудиту з новим 

перспективним способом мислення, здатних не лише 

застосовувати засвоєні знання, але й генерувати нові на базі 

сучасних досягнень науки.  
4 - Придатність випускників до працевлаштування та 

подальшого навчання 

Придатність до 

працевлаштування 

3433 асистент бухгалтера-експерта  

         бухгалтер  

3433 касир-експерт  

3434 асистент економіста-статистика  

3442 державний податковий інспектор ревізор-інспектор 

податковий  

3119 технік з обліку  

3439 інспектор з інвентаризації інспектор-ревізор  

3417 оцінювач 

Подальше 

навчання 

Можливість навчання за програмою другого циклу за  

економічним напрямом знань (що узгоджується з  

отриманим дипломом бакалавра) або суміжною –  

магістерські (освітньо-наукові/освітньо-професійні)  

програми вищої освіти, а саме мають можливість 

продовжити навчання в магістратурі за програмою другого 

циклу FQ-EHEA, 7 рівня EQF-LLL та 7 рівня HPK 

5 - Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Студенто-центроване навчання, самонавчання, проблемно-

орієнтоване навчання. Стиль навчання – активний, що дає 

можливість бакалавру  обирати предмети. Лекції, 
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лабораторні роботи, семінари, практичні заняття, самостійна 

робота на основі підручників, навчальних посібників та 

конспектів лекцій, консультації із викладачами. Під час 

останнього року навчання бакалавр обирає напрям 

дослідження і частину часу присвячує написанню дипломної 

роботи. 

Оцінювання Система оцінювання знань по дисциплінам освітньої  

програми складається з поточного та підсумкового видів 

контролю 

Поточний контроль знань проводиться у формі письмової 

роботи (тестування), виступів на семінарах (практичних 

заняттях) та підготовки  звітів у формі презентації. 

Підсумковий контроль знань проводиться у вигляді 

екзамену/диференційованого заліку або заліку в усній або 

письмовій формі. Здобувач першого  (бакалаврського) рівня 

вважається допущеним до підсумкового контролю з 

дисциплін освітньо-професійної програми, якщо виконав всі 

види робіт, передбачені навчальним планом з цієї 

дисципліни. 

Письмові та усні екзамени, практичні та лабораторні звіти, 

презентації, вхідний, поточний, семестровий контроль, 

проектна робота, захист  кваліфікаційної роботи 

 

6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі з обліку 

та аудиту та практичні проблеми у професійній діяльності 

або у процесі навчання, що передбачає застосування певних 

теорій та методів відповідної науки і характеризується 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

– Соціально-особистісні компетенції:  

- аналіз та синтез: здатність до аналізу та синтезу із  

використанням логічних аргументів та доказаних  

фактів; 

- гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, 

відкритого для застосування набутих економічних знань для 

вирішення стратегічних та поточних завдань економічного 

розвитку підприємства, а також для застосування набутих 

економічних знань у повсякденному житті; 

- робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, 

включаючи здатність взаємодії із колегами та виконання 

обов’язкової роботи в установлені терміни; 

- комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, 

надавати складну комплексну інформацію у стислій формі 

усно та/або письмово із використанням сучасних 
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інформаційно-комунікаційних технологій та відповідною 

діловою мовою у тому числі іноземною; 

- навички популяризації: здатність спілкуватися із 

неспеціалістами, включаючи формування навичок до 

викладання; 

- соціальні та етичні зобов’язання: формування  

навиків соціальної відповідальності професійної  

діяльності та етичних зобов’язань з точки зору  

професійної етики. 

Загальнонаукові компетенції:  

- глибокі знання та розуміння: ведення бухгалтерського 

обліку майна, зобов'язань і господарських операцій за 

допомогою надбаних знань та відповідних спеціальних 

методів; 

- навички оцінки: здатність оцінити економічний стан 

підприємства та окремих його складових (основних та 

оборотних засобів, персоналу, результатів діяльності тощо), 

знайти проблеми та запропонувати і економічно 

обґрунтувати шляхи їх вирішення; 

- математичні навички: здатність зрозуміти та застосовувати 

математичні методи, які використовуються в сфері 

відображення господарської діяльності за допомогою 

бухгалтерського обліку; 

- експериментальні навички: здатність моделювати 

господарські ситуації суб’єктів господарювання та 

відображати їх наслідки в обліку та аудиторській діяльності 

експертним шляхом; 

- розв’язання проблем: здатність розв’язувати широке коло 

проблем та задач шляхом розуміння їх фундаментальних 

економічних основ та використання як теоретичних, так і 

експериментальних методів, засвоєних з програми обліку та 

оподаткування, проводити нарахування та перерахування 

податків і зборів у державний та місцевий бюджети, 

страхових внесків у державні позабюджетні соціальні фонди, 

платежів у банківські установи, коштів на фінансування 

капітальних вкладень, заробітної плати робітників і 

службовців, інших виплат і платежів, а також відрахування 

коштів на матеріальне стимулювання працівників 

підприємства, використовуючи теоретичні знання та 

практичні навички; 

- інформаційні навички: здатність застосовувати  

відповідне програмне забезпечення та відповідні пакети 

стандартних програм при веденні обліку та формуванні і 

представленні звітності; 

- культура економіки: здатність пояснити широкий діапазон 
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обліково-економічних процесів, які відбуваються на 

підприємстві та в країні; 

- подальше навчання: здатність до подальшого  

навчання, формувати проблеми та знаходити шляхи їх 

вирішення в обліковій та аудиторській діяльності 

підприємства. 

Інструментальні компетенції: 

- здатність до науково-дослідницької роботи; 

- здатність до роботи в команді; 

- здатність до аналізу та синтезу науково-технічної, 

природничо-наукової та загальнонаукової інформації; 

- професійне володіння комп’ютером; 

- здатність до письмової й усної комунікації рідною мовою; 

- знання англійської або інших іноземних мов. 

Фахові 

компетентності 

спеціальності (ФК) 

Загально-професійні компетенції: 

Здатність продемонструвати знання та розуміння:  

- методології побудови та організації бухгалтерського 

обліку, аналізу господарської діяльності, контролю та аудиту 

в галузях економіки;  

- методики і техніки фінансового обліку і звітності, методів 

побудови та формування фінансових показників;  

- основ побудови внутрішньогосподарського управлінського 

обліку;  

- статистичних методів збирання та обробки економічної 

інформації;  

- сучасних інформаційних систем обліку, аналізу і аудиту;  

- економетричних методів моделювання господарсько-

економічних явищ;  

- наукових засад управління, методів прийняття 

управлінських рішень, основ операційного та міжнародного 

менеджменту;  

- теорії та практики економічного механізму функціонування 

суб’єктів господарювання, формування та використання їх 

виробничого потенціалу; 

- фінансових методів стимулювання суспільного 

виробництва з урахуванням міжнародної практики, 

принципів і поряду фінансування підприємств, організацій 

та установ;  

- системи оподаткування підприємств, організацій та 

громадян, системи соціального та пенсійного забезпечення 

громадян;  

- економічної термінології, діючих класифікацій у галузі 

бухгалтерського обліку та аудиті в Україні та міжнародну 

класифікацію видів економічної діяльності; 

- володіння методами і програмними засобами обробки 
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облікової інформації, здатність взаємодіяти зі службами 

інформаційних технологій і ефективно використовувати 

управлінські інформаційні системи. 

Спеціалізовано-професійні компетенції: 

1. - розуміння сутності об’єктів бухгалтерського 

спостереження та здатність до відображення господарських 

операцій на рахунках обліку; 

2. - усвідомлення теоретико-організаційних засад аудиту та 

здатність застосування основних методик проведення аудиту 

й надання аудиторських послуг; 

3. - визначення напрямків максимізації ефективності процесу 

формування, розподілу та контролю за використанням 

фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних 

форм власності; 

4. - розуміння основ управління фінансово-економічною 

безпекою на рівні держави, підприємств та організацій; 

5. - володіння методикою господарського аналізу діяльності 

підприємств та їх підрозділів; 

6. - здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати 

звітність підприємств різних форм власності, та 

використовувати отримані відомості для прийняття 

управлінських рішень; 

7. - здатність здійснення обліку із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних 

технологій; 

8. - засвоєння практики здійснення обліку, контролю та аналізу 

діяльності банків, бюджетних установ та підприємств різних 

форм власності; 

9. - розуміння основних засад побудови обліку в системі 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та його 

законодавчо-нормативного регулювання; 

- здатність використовувати для вирішення аналітичних і 

дослідницьких завдань сучасні технічні засоби та 

інформаційні системи. 

Науково-дослідна робота студентів включає пов’язані між 

собою напрями:  

навчання студентів елементам дослідницької діяльності, 

організації та методики наукової творчості; наукові 

дослідження, які студенти здійснюють під керівництвом 

професорів і викладачів за загально-кафедральною, 

загально-факультетською чи вузівською науковою 

проблемою. 

Контрольні компетенції: моніторинг роботи інформаційної 

системи; контроль за дотриманням вимог безпеки праці та 

санітарно-гігієнічних вимог; вміння контролювати і давати 
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оцінку учасникам педагогічної діяльності. 

7 - Програмні результати навчання  

 Після закінчення курсу навчання фахівці першого 

бакалаврського рівня за освітньою програмою 071 «Облік і 

оподаткування» можуть виконувати обліково-економічну, 

аналітичну та аудиторську роботи в організаціях, установах, 

на підприємствах різних галузей діяльності, усіх форм 

власності, малого та середнього бізнесу, фінансово-

кредитних установах, органах державного та регіонального 

управління, наукових установах, а саме можуть 

продемонструвати здатність: 

 - якісного та оперативного відображення фінансово-

господарських операцій  у бухгалтерському та 

управлінському обліку; 

 - виявляють та використовують особливості бухгалтерського 

обліку в поточній та звітній документації підприємств різних 

галузей національного господарства, різних форм власності 

та різних обсягів виробництва; 

 - забезпечують якісний облік усіх напрямків та етапів 

виробництва згідно з його технологічними процесами – від 

постачання сировини до реалізації готової продукції; 

 - здійснюють калькулювання затрат на виробництво одиниці 

продукції, розподілити затрати на умовно постійні та умовно 

змінні, виявляти резерви зменшення затрат на продукцію 

підприємства; 

 - використовувати засоби автоматизації бухгалтерського та 

управлінського обліку, комп’ютерну техніку з метою 

підвищення якості та оперативності  використання  облікової 

інформації; 

 - аналізують економічний стан підприємства, спираючись на 

зібрану інформацію, відшукувати резерви підвищення 

ефективності праці та робити висновки; 

 - використовують теоретичні знання на практиці у 

банківських та фінансових структурах; 

 - формують та реалізують фінансові відносини з різними 

суб’єктами господарювання; 

 - розраховують та оцінюють прибутки підприємства, 

виконують фінансовий контроль та аналіз його фінансової 

діяльності; 

 - якісно роблять ревізію як окремих сторін діяльності 

(постачання, виробництва, фінансів), так і всього 

підприємства в цілому; 
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 - обчислюють та аналізують показники економічного стану 

промислових підприємств, фінансових установ та банків; 

 - організовують фінансовий контроль та фінансовий аналіз 

на підприємствах; 

 - організовують аудиторську роботу на підприємстві та 

виконувати якісний аудит для підвищення ефективності 

підприємницької діяльності; 

- проводять наукову діяльність у галузях економіки. 
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8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

91,9% науково-педагогічних працівників, що задіяні до 

викладання професійноорієнтованих дисциплін за освітньо-

професійною програмою «Облік і оподаткування» зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають наукові 

ступені та вчені звання, з досвідом дослідницької роботи за 

фахом. 

Матеріально-

технічне 

забезпечення  

Використання сучасних комп’ютерних засобів та 

програмного забезпечення. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

Використання навчальної (підручників та навчальних 

посібників з грифом МОН України; підручників та 

навчальних посібників з грифом Вченої ради ЗДІА),  

методичної  та  наукової літератури на паперових та 

електронних носіях завдяки фондам  наукової бібліотеки, 

діяльності Видавництва ЗДІА, веб-ресурсам академії.  

9 - Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та університетами України 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

На основі договорів між Запорізькою державною 

інженерною академією та вищими навчальними закладами 

зарубіжних країн  партнерів 

Навчання 

іноземних 

здобувачів вищої 

освіти 

Можливе, після вивчення курсу української мови на 

підготовчому відділенні  
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

контролю/ 

семестр 

1. ОБОВ'ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 

1.1. Цикл загальної підготовки 

1 
Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 
3 90 36 54 Диф.залік 

2 
Іноземна мова 

8 240 84 156 
Залік,  

Екзамен 

3 
Історія України та 

української культури 
6 180 60 120 

Залік,  

Екзамен 

4 Філософія 3 90 24 66 Екзамен 

 Усього за циклом 1.1. 20 600 204 396  

 1.2. Цикл професійної підготовки 

5 Регіональна економіка 4 120 36 84 Екзамен 

6 Національна економіка 5 150 48 102 Екзамен 

7 Економіка праці і соціально-

трудові відносини 
5 150 48 102 Екзамен 

8 Економіко-математичне 

моделювання 
5 150 48 102 Екзамен 

9 Фінанси 5 150 48 102 Екзамен 

10 Гроші і кредит 5 150 48 102 Екзамен 

11 Менеджмент і 

адміністрування 
5 150 48 102 Екзамен 

12 Маркетинг 5 150 48 102 Екзамен 

13 Бухгалтерський облік 5 150 48 102 Екзамен 

14 Організація і методика 

економічного аналізу І 
5 150 48 102 Екзамен 

15 Фінансовий облік ІІ 

7 210 60 150 

Залік, 

екзамен, 

курсова 

робота 

16 Облік у бюджетних 

установах 
5 150 48 102 Екзамен 

17 Аудит ІІ 

6 180 48 132 

Екзамен, 

курсова 

робота 

18 Управлінський облік 

6,5 195 54 141 

Екзамен, 

курсова 

робота 

19 Облік у банках 5 150 48 102 Екзамен 

20 Ціноутворення та цінова 

політика в управлінському 

обліку 

3 90 36 54 Залік 
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№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

контролю/ 

семестр 

21 Оподаткування в системі 

обліку 
3 90 36 54 Залік 

22 Облік у галузях народного 

господарства 
5 150 48 102 Екзамен 

23 Навчальна практика 3 90 36 54 Диф.залік 

24 Виробнича практика 6 180 72 108 Диф.залік 

25 Підсумкова атестація 1,5 45  45  

 Усього за циклом 1.2. 100 3000 954 2046  

 Усього за обов'язковими 

компонентами 
120 3600 1158 2442 

 

 2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

 2.1. Цикл компонент вибору навчального закладу 

 2.1.1. Цикл загальної підготовки 

26 Фізичне виховання 8 240 96 144 Залік 

27 Інформатика та комп'ютерна 

техніка 
6 180 72 108 Залік 

28 Вища математика 6 180 60 120 Екзамен 

29 Правознавство 3 90 36 54 Залік 

30 Психологія 3 90 36 54 Залік 

31 Техноекологія регіону 5 150 60 90 Залік 

32 Безпека життедіяльності, 

основи охорони праці  
3 90 36 54 Залік 

 Усього за  2.1.1. 34 1020 396 624  

2.1.2. Цикл професійної підготовки 

33 Основи економічної теорії 4 120 36 84 Екзамен 

34 Макроекономіка 5 150 48 102 Екзамен 

35 Мікроекономіка 4 120 36 84 Екзамен 

36 Страхування 4 120 48 72 Залік 

37 Статистика 5 150 60 90 Залік 

38 Економіка підприємства 4 120 48 72 Залік 

 Усього за  2.1.2. 26 780 276 504  

 Усього за  2.1. 60 1800 672 1128  

 2.2. Цикл професійно-орієнтованих компонент на вибір 

 Блок А 

39 Бухгалтерський облік ІІ 5 150 36 114 

Екзамен, 

курсова 

робота 

40 Фінансовий облік І 5 150 48 102 Екзамен 

41 
Облік інвестиційної 

діяльності 
4 120 48 72 Залік 

42 Контроль і ревізія 4 120 48 72 Залік 

43 

Теорія і методика 

документування  в  обліку і 

аудиті І 

4 120 48 72 Залік 

44 
Теорія і методика 

документування  в  обліку і 
7 210 84 126 Залік 
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№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

контролю/ 

семестр 

аудиті ІІ 

45 
Практикум з фінансового 

обліку 
4 120 36 84 Екзамен 

46 Облік у зарубіжних країнах 3 90 24 66 Екзамен 

 Усього за Блок А 36 1080 372 708  

 Блок Б 

47 
Бізнес планування та 

бюджетування в обліку 
5 150 36 114 

Екзамен, 

курсова 

робота 

48 Економічний аналіз в аудиті 5 150 48 102 Екзамен 

49 Внутрішній аудит 4 120 48 72 Залік 

50 Оцінка об'єктів обліку 4 120 48 72 Залік 

51 Облік за видами діяльності 4 120 48 72 Залік 

52 Внутрішній контроль 7 210 84 126 Залік 

53 
Основи обліку за 

міжнародними стандартами 
4 120 36 84 Екзамен 

54 
Облік на малих 

підприємствах 
3 90 24 66 Екзамен 

 Усього за блоком Б 36 1080 372 708  

 Усього 2.2. 36 1080 372 708  

 2.3. Цикл компонент вільного вибору студента 

 2.3.1. 

55 Логістика і контролінг 5 150 48 102 Екзамен 

56 Безпека фінансово 

кредитних установ 
5 150 48 102 Екзамен 

57 Фінансові послуги 5 150 48 102 Екзамен 

58 Організація і 

функціонування 

комерційного банку 

5 150 48 102 Екзамен 

59 Кредитування і контроль 4 120 48 72 Залік 

 Усього за 2.3.1 24 720 240 480  

 2.3.2  

53 Аналітична діяльність в 

управлінні 
5 150 48 102 Екзамен 

54 Реклама та рекламна 

діяльність 
5 150 48 102 Екзамен 

55 Історія управлінської думки 5 150 48 102 Екзамен 

56 Планування та 

прогнозування в умовах 

ринку 

5 150 48 102 Екзамен 

57 Управління ризиками 4 120 48 72 Залік 

 Усього за 2.3.2. 24 720 240 480  

 2.3.3. 

60 Технологія проектування та 

адміністрування баз даних 

економічних систем 

5 150 48 102 Екзамен 
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№ Назва дисципліни  

(виду роботи) 

Кіль-

кість 

креди

тів за 

ECTS 

Загальний 

обсяг 

навчальної 

роботи, 

годин 

Аудитор- 

не наван-

таження, 

годин 

Самос-

тійна 

робота, 

годин 

Форма 

контролю/ 

семестр 

61 Дослідження операцій і 

методи оптимізації в 

економіці 

5 150 48 102 Екзамен 

62 Інформаційні технології в 

економіці та управлінні 
5 150 48 102 Екзамен 

63 Інтелектуальний аналіз 

даних 
5 150 48 102 Екзамен 

64 Моделювання фінансово-

економічної безпеки 
4 120 48 72 Залік 

 Усього за 2.3.3. 24 720 240 480  

 2.3.4. 

65 Бізнес-планування та 

створення стартапів 5 150 48 102 
Екзамен, 
курсова 
робота 

66 Економіка нерухомості  5 150 48 102 Екзамен 

67 Економічна проблематика в 

засобах масової інформації 
5 150 48 102 Екзамен 

68 Зовнішньоекономічна 

діяльність 
5 150 48 102 Екзамен 

69 Міжнародна економіка 4 120 48 72 Залік 

 Усього за 2.3.4. 24 720 240 480  

 2.3.5. 

70 Організація і методика 

економічного аналізу ІІ 
5 150 48 102 

Екзамен 

71 Оподаткування 

підприємницької діяльності 
5 150 48 102 

Екзамен 

72 Облік видів 

підприємницької діяльності 
5 150 48 102 

Екзамен 

73 Автоматизація 

бухгалтерського обліку 
5 150 60 90 

Екзамен 

74 Аудит 4 120 48 72 Залік 

 Усього за 2.3.5 24 720 252 468  

 
Усього за вибірковими 

компонентами Блок А 
120 3600 1296 2304 

 

 
Усього за вибірковими 

компонентами Блок Б 
120 3600 1296 2304 

 

Блок А 

Загальна кількість 240 7200 2442 4758  

Блок Б 

Загальна кількість 240 7200 2442 4758  
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Форми атестації 

здобувачів вищої 

освіти 

Державна атестація. 

Вимоги до 

державної атестації  

Державна атестація – встановлення відповідності 

рівня якості вищої освіти особам, які закінчують вищі 

навчальні заклади, вимогам стандартів вищої освіти 

по закінченню навчання за напрямом, спеціальністю. 

Державна атестація здійснюється у вигляді 

державного іспиту.  

Державна атестація студентів, які закінчують 

навчання в ЗДІА за першим бакалаврським рівнем 

здійснюється державною екзаменаційною комісією 

(ДЕК) у формі державного іспиту з метою 

встановлення фактичної відповідності рівня освітньо-

професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики та 

освітньо-професійної програми. 

Державна екзаменаційна комісія перевіряє теоретичну 

та практичну підготовку випускників, вирішує 

питання про присвоєння їм відповідного освітнього 

рівня (кваліфікації), видання державного документа 

про освіту (кваліфікацію). 

До складання державних іспитів допускаються 

студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. 

Програма державного іспиту підготовки фахівців 

першого бакалаврського рівня визначається освітньо-

професійною програмою 071 «Облік і 

оподаткування». 

Метою комплексного державного іспиту за освітньою 

програмою 071 «Облік і оподаткування» є з’ясування 

теоретичних знань та практичних навичок студентів 

згідно до вимог кваліфікаційної характеристики. 

Іспит має комплексний характер. Складається з 

дисциплін, які формують рівень фахівця в умовах 

ринкової економіки і проводиться за допомогою 

екзаменаційних білетів письмово. За результатами 

іспиту перевіряється опанування студентами системи 

вмінь розв’язувати певні типові завдання діяльності в 

процесі здійснення зазначених виробничих функцій: 

організаційну, обліково-аналітичну, планову, 

контрольну, технологічну. 
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4. ТЕМАТИКА НАВЧАЛЬНИХ КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ  СКЛАДОВОЇ ПРОГРАМИ 

 

1. ОБОВ’ЯЗКОВІ КОМПОНЕНТИ 
 

1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Українська мова (за професійним спрямуванням)  

Мета: формування системи знань зі специфіки української професійної 

мови, фахової термінології як основи професійної мови та стилістики 

службових документів. Завдання: вивчення теоретичних засад 

нормативності української літературної мови; вироблення навичок 

правильного використання різних мовних засобів залежно від сфери й мети 

спілкування, складання ділових паперів, усного й писемного фахового 

мовлення, роботи з науковими і діловими текстами. Предмет: лексика, 

фразеологія, лексикографія, синтаксис. 

Іноземна мова 

Мета: формування необхідної комунікативної спроможності у сферах 

професійного та ситуативного спілкування в усній і письмовій формах. 

Завдання: вивчення набуття навичок практичного володіння іноземною 

мовою в різних видах мовленнєвої діяльності в обсязі тематики. зумовленої 

професійними потребами; одержування новітньої фахової інформації через 

іноземні джерела; користування усним монологічним та діалогічним 

мовленням у межах побутової, суспільно-політичної, загальноекономічної та 

фахової тематики; перекладу з іноземної мови на рідну текстів 

загальноекономічного характеру; реферування та анотування суспільно-

політичної та загальноекономічної літератури рідною та іноземною мовами. 

Предмет: лексика, граматика і фонетика іноземної мови. 

Історія України та української культури 

Мета: надання знань про сутність соціально-політичних процесів, що 

відбувалися в минулому й відбуваються в сучасній Україні, їх об'єктивну 

зумовленість, взаємозв'язки та взаємозалежності; формування системи знань 

про закономірності національного історико-культурного процесу і основні 

досягнення вітчизняної культури; засвоєння загальнолюдських та 

національних культурних цінностей та норм. Завдання: вироблення вмінь 

аналізувати й оцінювати явища політичного розвитку українського 

суспільства в контексті світової історії, зіставляти історичні процеси з 

епохами, застосовувати набуті знання для прогнозування суспільних 

процесів; формування свідомості громадянина й патріота України; визначити 

сутність та функцій культури, головні засади її розвитку;  розглянути основні 

етапи розвитку багатовікової історії вітчизняної культури;  розкрити 

специфіку української культури, визначити її місце і роль у світовому 

культурному просторі;  визначити особливості та тенденцій розвитку 

сучасної вітчизняної культури;  формувати моральні та естетичні потреби та 
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здатність зберігати і охороняти культурні здобутки України. Предмет: 

історична діяльність і суспільне життя українського народу в соціально-

політичній та державотворчій сферах суспільства, історичний розвиток 

української культури. 

Філософія  

Мета: надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності 

поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні 

онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття. 

Завдання: вивчення історії філософії та її органічної складової – історії 

української філософії, сприяння гуманізації освіти через засвоєння досягнень 

сучасної філософії, інформації про світ у цілому і ставлення людини до цього 

світу; вивчення комплексу принципів пізнання як загального методу 

пізнавальної діяльності; розвиток здібностей до логічного мислення, 

самостійного аналіз складних явищ суспільного життя, уміння пов'язувати 

загально філософські проблеми з розв'язанням завдань економічної теорії і 

практики. Предмет: загальне в системі «світ – людина», система поглядів на 

світ у цілому і на ставлення людини до цього світу. 

 

1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Регіональна економіка 

Мета: надання знань щодо розміщення і територіальної організації 

продуктивних сил України, аналізу стану і визначення головних напрямків 

регіонального розвитку економіки в умовах ринкових відносин. Завдання: 

вивчення теорії розміщення продуктивних сил і регіональної економіки, 

завдань ефективного використання природних, науково-виробничих та 

людських ресурсів регіонів країни територіальної і галузевої структури 

господарського комплексу наукових засад державної регіональної 

економічної політики. Предмет: господарський комплекс України, його 

галузева територіальна структура. 

Національна економіка 

Мета: вивчення закономірностей та особливостей функціонування 

національної економіки порівняно з економіками інших країн. Завдання: 

розкрити загальне та особливе в національній економічній системі, 

інституціональні чинники та їх вплив на специфіку економічного розвитку, 

функціональну роль держави в управлінні економікою та її інтеграцію у 

світове господарство. Предмет: сукупність ресурсних, економічних, 

інституціональних та соціальних чинників, що визначають відмітні риси 

національної економіки та її специфіку функціонування. 

Економіка праці й соціально-трудові відносини  

Мета: формування системи теоретичних і прикладних знань про 

категорії, поняття, механізми забезпечення продуктивності праці га розвитку 

соціально-трудових відносин в Україні. Завдання: набуття вмінь і навичок у 

галузі забезпечення ефективного, використання ресурсів праці й моніторингу 
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соціально-трудових відносин. Предмет: закономірності та способи 

формування і продуктивного використання ресурсів праці. 

Економіко-математичне моделювання 

Мета: формування системи знань з методології та інструментарію 

побудови і використання різних типів економіко-математичних моделей. 

Завдання: вивчення основних принципів та інструментарію постановки 

задач, побудови економіко-математичних моделей, методів їх розв’язування 

та аналізу з метою використання в економіці. Предмет: методологія та 

інструментарій побудови математичних моделей і розв’язування 

детермінованих оптимізаційних задач. 

Фінанси  

Мета: надання фундаментальних знань з функціонування державних 

фінансів та їх впливу на соціально-економічний розвиток суспільства. 

Завдання: вивчення суті та характерних ознак фінансів, їх ролі й місця в 

економічній системі, засад фінансової політики держави і механізму її 

реалізації, сфер і ланок фінансової системи та їх взаємодії. Предмет: 

фінансові відносини, що виникають на різних рівнях економічної системи 

між державою, юридичними та фізичними особами. 

Гроші і кредит  

Мета: формування системи базових знань з теорії грошей та кредиту, 

засвоєння закономірностей функціонування грошового ринку як теоретичної 

основи державної монетарної політики й розвитку банківської справи. 

Завдання: вивчення сутності, функцій, концепції та ролі грошей і кредиту в 

ринковій економіці, закономірностей та специфіки функціонування 

грошового ринку як теоретико-методологічної бази державної монетарної 

політики, структури та практичних засад функціонування грошової системи, 

основ побудови банківської системи та операцій банків; закономірностей 

розвитку і функціонування валютного ринку. Предмет: грошові та кредитні 

відносини ринкової економіки. 

Менеджмент і адміністрування   

Мета: формування системи базових знань у сфері менеджменту, 

розуміння концептуальних засад системного управління організаціями; 

набуття вмінь розробки й прийняття управлінських рішень. Завдання: 

вивчення основних категорій науки управління, функцій управління і 

процесів прийняття управлінських рішень, методів використання базових 

інструментів управління організаціями; вивчення впливу різних факторів на 

ефективність системи управління організацією. Предмет: система 

управління організацією. 

Маркетинг  

Мета: формування системи знань про сутність і зміст маркетингу як 

філософію підприємницької діяльності в умовах ринкової економіки і 

конкуренції. Завдання: вивчення основних понять, систем і алгоритмів 

маркетингу; набуття практичних навичок розв'язання конкретних 

маркетингових завдань; формування вмінь творчого пошуку резервів 

удосконалення маркетингової діяльності підприємства. Предмет: процеси й 
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методи вивчення та задоволення потреб споживачів як пріоритетних суб'єктів 

ринку. 

 

Бухгалтерський облік  

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення 

бухгалтерського обліку па підприємствах. Завдання: вивчення методів 

раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 

на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; 

набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в 

управлінні. Предмет: загальна теорія бухгалтерського обліку. 

Організація і методика економічного аналізу І 

Мета: набуття знань щодо проведення аналізу діяльності підприємств 

усіх форм власності. Завдання: оволодіння сучасними прийомами 

економічного аналізу; набуття вмінь і навичок визначення резервів 

підвищення ефективності виробництва. Предмет: теоретичні аспекти та 

практичні рекомендації щодо методики здійснення аналізу.  

Фінансовий облік ІІ 

Мета: засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку 

на підприємствах різних форм власності. Завдання: вивчення методів і 

організації ведення на підприємствах фінансового обліку пасивів з 

використанням прогресивних форм і національних стандартів. Предмет: 

пасиви підприємства. 

Облік у бюджетних установах 

Мета: навчальної дисципліни є надання студентам необхідних 

теоретичних основ, методичних рекомендацій і практичних навичок з обліку 

в бюджетних установах з використанням прогресивних форм і національних 

стандартів бухгалтерського обліку. Завдання: оволодіння навичками обліку 

в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації 

на різних стадіях та за різними напрямками обліку. Предмет: вивчення 

методології організації та ведення обліку руху бюджетних коштів у процесі 

їх невиробничого споживання. 

Аудит ІІ 

Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення 

незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та інших 

видів аудиторських послуг. Завдання: набуття практичних навичок з 

організації аудиторської діяльності, планування аудиту, виконання 

комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів 

аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових 

документів. Предмет: діяльність аудиторів у процесі здійснення аудиту з 

використанням Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг (МСА), а також застосування 

аудиторських процедур у ході перевірки фінансової та управлінської 

інформації щодо накопичення, узагальнення, систематизації, обробки, 

аналізу та підготовки інформації для прийняття управлінських рішень. 

Управлінський облік 
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Мета: отримання знань та практичних навичок щодо формування 

облікових даних про оперативну діяльність підприємства та прийняття 

ефективних управлінських рішень на основі використання такої інформації. 

Завдання: отримання методологічних основ та ознайомлення з нормативною 

базою щодо обліку витрат фінансово-господарської діяльності підприємств, 

набуття вміння складати калькуляції витрат, визначати витрати, релевантні 

для конкретного управлінського рішення, приймати управлінські рішення на 

основі взаємозв'язку між витратами, обсягом діяльності та прибутком, 

формувати бюджети та проводити бюджетний аналіз. Предмет: облік витрат 

операційної діяльності та калькулювання виробничої собівартості продукції, 

аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності і прибутку, моделі прийняття 

управлінських рішень на основі аналізу релевантної інформації. 

Облік у банках 

Мета: формування сучасної системи знань з теорії і практики 

бухгалтерського обліку в банках, набуття вмінь та навичок з підготовки й 

використання облікової інформації для аналітичної діяльності та 

обґрунтування управлінських рішень. Завдання: вивчення теоретичних засад 

обліку в банках; ознайомлення із завданнями обліку за різними його 

напрямами; засвоєння техніки документального оформлення операцій у 

первинних облікових документах та методики реєстрації облікової 

інформації у системі рахунків; ознайомлення з методикою формування 

звітних показників за даними бухгалтерського обліку в банках. Предмет: 

методологічні аспекти та практичні рекомендації щодо обліку банківських 

операцій та їх результатів. 

Ціноутворення та цінова політика в управлінському обліку 

Мета: формування системи фундаментальних знань у студентів з 

питань формування ціни як загальної економічної категорії в умовах 

ринкових відносин та основних питань ціноутворення. Завдання: вивчення 

проблеми економічної природи ціни як складової ринкової економіки, 

структури ціни, особливостей її елементів, її функції, чинників, які 

впливають на ціну, методів та порядок встановлення ціни на підприємствах 

різних галузей економіки. Предмет:  витрати виробництва, собівартість 

продукції, ціна.   

Оподаткування в системі обліку 

Мета: навчання студентів сучасним знанням побудови оподаткування 

в системі обліку на підприємствах. Завдання: вивчення видів та функцій 

податків, принципів побудови та призначення системи оподаткування 

України, а також вивчення основних податків та зборів (плати, внесків), їх 

платників, бази оподаткування, ставок, методик розрахунку, порядку сплати 

та ведення обліку. Предмет: загальні закономірності розвитку податкової 

системи, особливості і тенденції її вдосконалення. 

Облік у галузях народного господарства 

Мета: формування системи знань з теорії і практики ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах галузей народного господарства. 

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення 
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бухгалтерського обліку на підприємствах галузей народного господарства на 

підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття 

навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні. 

Предмет: загальна теорія бухгалтерського обліку. 

Навчальна практика 

Мета: закріпити і поглибити теоретичні знання студентів, сформувати 

у них професійні уміння і навички прийняття самостійних рішень під час 

конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, розвити 

потребу систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати у 

практичній діяльності, а також показати на конкретних практичних 

прикладах роль фахівців першого бакалаврського рівня. Завдання: вивчити 

структуру й функції обліково-економічного апарату підприємства, 

особливості облікової політики; ознайомитися з методикою і технікою 

складання матеріальних і виробничих звітів окремими підрозділами 

підприємства, порядком їх прийому відповідними посадовими особами 

бухгалтерії, а також набути навичок практичної роботи безпосередньо на 

робочих місцях різних посадових осіб даного підрозділу підприємства; 

дослідити методики складання бухгалтерської звітності (місячної, 

квартальної, річної); набути навичок інформаційного забезпечення прийняття 

управлінських рішень в системі фінансового обліку. Предмет: теоретичні 

аспекти та практичні рекомендації щодо методики відображення 

господарських операцій в бухгалтерському обліку на промислових 

підприємствах регіону.  

Виробнича практика  

Мета: формування та розвиток у студентів професійного вміння 

приймати самостійні рішення в умовах конкретного виробництва, оволодіння 

сучасними методами обліку та аналізу господарської діяльності, формами 

організації праці. Завдання: закріплення та поглиблення теоретичних знань, 

отриманих студентами в процесі вивчення циклу теоретичних дисциплін та 

практичних навичок, ознайомлення безпосередньо на підприємстві або 

установі з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, 

відпрацювання вмінь і навичок з виконання робіт бухгалтерії, а також збір 

фактичного матеріалу для виконання курсових робіт (проектів). Предмет: 

теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо методики обліку активів, 

пасивів, доходів, витрат виробництва, собівартості продукції та її 

калькулювання на промислових підприємствах, установах, організаціях. 
Підсумкова атестація  

  Мета: з’ясування теоретичних знань та практичних навичок студентів 

відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики. Завдання: контроль 

знань щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку активів 

та пасивів, доходів та витрат на підставі використанням прогресивних форм і 

національних стандартів; контроль вмінь застосовувати відповідні методи і 

прийоми в процесі обліку витрат і калькулювання з метою прийняття 

ефективних управлінських рішень; контроль засвоєння теоретичних засад 

функціонування аудиту як системи незалежного фінансового контролю; 
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опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, 

міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів; 

набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, виконання 

комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, 

оформлення робочих та підсумкових документів аудитора. Предмет: активи, 

пасиви, доходи, витрати виробництва, собівартість продукції та її 

калькулювання, методика проведення аудиту, послідовність проведення 

внутрішнього та зовнішнього аудиту, виконання аудиторських послуг. 

 

2. ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ 

2.1 Цикл компонент вибору навчального закладу 

2.1.1 Цикл загальної підготовки 

 

Фізичне виховання 

Мета: забезпечення підтримки та розвилку фізичного і морального 

здоров'я, комплексного підходу до формування розумових та фізичних 

якостей особистості. Завдання: вивчення основ теорії, методики та 

організації фізичною виховання в системі забезпечення здорового способу 

життя; виховання потреби у фізичному та психічному самовдосконаленні; 

формування практичних умінь і навиків регулярних занять фізичними 

вправами, розвиток фізичних якостей, підвищення функціональних 

можливостей організм). Предмет: процес підтримання загально фізичної та 

професійної працездатності. 

Інформатика та комп'ютерна техніка  

Мета: надання знань з теоретичних засад і принципів побудови 

сучасних і перспективних електронних обчислювальних машин, основ і 

прикладних систем програмування та формування вмінь орієнтуватись у 

складній комп'ютерній мережі. Завдання: вивчення теоретичних основ 

інформатики та характеристик комп'ютерної техніки, архітектури, 

технологічного забезпечення комп'ютерних систем, алгоритмізації, 

програмування та моделювання, систем оброблення економічної інформації, 

методів запровадження діалогу в процесі розв'язання конкретних завдань. 

Предмет: система засобів автоматизації оброблення та використання 

економічної інформації. 

Вища математика 

Мета: формування системи теоретичних знань і практичних навичок з 

основ математичного апарату. Завдання: вивчення основних принципів та 

інструментарію математичного апарату, який використовується для 

розв’язування економічних задач. Предмет: теоретичні засади 

математичного апарату, закони, що діють у сфері дискретних масових явищ, 

методи систематизації, опрацювання і аналізу масових дискретних соціально-

економічних даних: формування кількісних показників (теорія множин, 

комбінаторика), аналіз їх взаємозв’язку і розвитку (математична логіка, 

теорія графів). 

Правознавство  
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Мета: формування системи знань з теорії держави і права та його 

провідних галузей, правового регулювання економіки, юридичного 

забезпечення підприємницької га господарської діяльності. Завдання: 

вивчення проблем становлення правової системи України, правового 

забезпечення створення громадянського суспільства, економічної 

різноманітності, демократичної, соціальної, правової держави, ознайомлення 

з порядком вирішення господарських спорів, розгляду цивільних, 

адміністративних та кримінальних справ; ознайомлення з механізмом 

захисту прав і свобод людини і громадянина, формування вмінь та навичок 

користування нормативно-правовими актами; формування правової 

свідомості та правової культури. Предмет: правові відносини в суспільстві. 

Психологія  

Мета: надання необхідної бази теоретичних знань та набуття 

практичних умінь, спираючись на які студенти  мали б змогу творчо 

використовувати у майбутній професійній діяльності досягнення 

психологічної науки, володіти методами збору та аналізу інформації, 

успішно спілкуватися та взаємодіяти з людьми. Завдання: набуття знань 

основних понять, визначень та термінів основ психології, загальних 

закономірностей психіки, психологічних закономірностей формування 

особистості; засвоєння знань про психічні пізнавальні процеси; закріплення 

навичок визначення індивідуальних психологічних особливостей, аналізу 

окремих психічних феноменів та процесів. Предмет: загальні психічні 

закономірності взаємодії людини із середовищем. 

Техноекологія регіону.  

Мета: Визначення технології як науки; розкриття поняття «Технічний 

прогрес» і «науковий прогрес»; взаємодія науки і технології; взаємного 

впливу технології і економічних взаємин; класифікації областей 

промисловості залежно від елементів витрат в собівартості продукції, 

економічне призначення продукції за принципом впливу на предмети праці.  

Завдання: ознайомлення з галузями ефективного використання 

різноманітної продукції, що виробляється; формування у студентів 

технологічного мислення; надання теоретичних знань з основ техніки, 

побудови виробничих і технологічних процесів та їх класифікації; вивчення 

основних техніко-економічних показників, раціональної організації 

виробничих процесів; навчити студентів робити аналіз ефективності 

впровадження різних технологій у виробничий процес, давати техніко-

економічну оцінку як окремих технологічних процесів, так і певних 

виробництв. Предмет: технологічні нововведення; процеси еволюції систем; 

технологічні цикли; ступінчастий процес розвитку технології; зв'язок між 

новою технологією і попитом, рівнем розвитку технології і створенням нових 

ЕОМ. 

Безпека життєдіяльності, основи охорони праці 

Мета: надання знань щодо збереження працездатності й здоров'я 

людини в умовах впливу негативних факторів середовища мешкання. 

Завдання: вивчення негативних факторів середовища мешкання та їх впливу 
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на життя і здоров'я людини; набуття практичних навичок захисту особистого 

життя в негативних ситуаціях. Предмет: життя людини в умовах впливу 

негативних факторів природного, техногенного, соціально-політичного і 

воєнного характеру. 

2.1.2 Цикл професійної підготовки 

 

Основи економічної теорії.  

Мета: формування системи знань про економічні відносини як 

суспільну форму виробництва, проблеми ефективного використання 

обмежених виробничих ресурсів і шляхи забезпечення суспільних потреб у 

різних суспільно-економічних формаціях. Завдання: вивчення загальних 

засад економічного життя суспільства; розкриття закономірностей розвитку 

економічної системи та діалектики взаємозв'язку її структурних елементів; 

з'ясування механізму дії економічних законів і механізму використання їх 

людьми у процесі господарської діяльності; визначення принципових рис 

основних соціально-економічних систем та напрямів їх еволюції, ролі 

політекономії в розробленні шляхів планомірної трансформації 

постсоціалістичної економіки в соціальне орієнтовану економічну систему. 

Предмет: економічні відносини в їх єдності з продуктивними силами, 

політичними, ідеологічними, національними та іншими інститутами 

суспільства.  

Макроекономіка 

Мета: формування системи знань про механізми функціонування 

національної економіки па підставі сучасних макроекономічних теорій, 

обґрунтованих світовою і вітчизняною наукою, та досвід макроекономічної 

практики. Завдання: вивчення теорії макроекономічної науки, розкриття її 

об'єкта, предмета і методу, висвітлення основних макроекономічних 

показників та індикаторів макроекономічного розвитку; розгляд базових 

моделей рівноваги; розкриття механізму складових макроекономічної 

політики: фіскальної, монетарної, зовнішньоекономічної, соціальної. 

Предмет: механізм функціонування національної економіки на основі 

поєднання ринкового саморегулювання та державного впливу на економічні 

процеси. 

Мікроекономіка  

Мета: формування системи знань з теорії поведінки споживача, теорії 

підприємства та ринкових структур, ринку факторів виробництва. Завдання: 

вивчення базових положень мікроекономічної теорії; набуття павичок 

використання інструментарію мікроекономічного аналізу. Предмет: 

поведінка на ринку економічних суб'єктів, які прагнуть вигоди, оптимально 

використовуючи обмежені ресурси альтернативного застосування. 

Страхування  

Мета: послідовне формування в студентів основних положень теорії й 

практики страхування фізичних і юридичних осіб в умовах ринкових 

відносин. Завдання: з'ясування об'єктивної необхідності і сутності страхових 

послуг, які надаються як фізичним так і юридичним особам; засвоєння 
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методів організації роботи страховика щодо реалізації страхових послуг; 

розгляд умов надання страхових послуг у галузі особистого, майнового 

страхування та страхування відповідальності; опанування організаційними 

засадами фінансової діяльності страхових компаній. Предмет: навчальної 

дисципліни є система відносин між сторонами страхової угоди з приводу 

купівлі-продажу страхових послуг.  

Статистика  

Мета: надання знань про методи збирання, оброблення та аналізу 

інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів. Завдання: 

вивчення принципів організації статистичних спостережень, методик 

розрахунків показників статистичного аналізу соціально-економічних явищ і 

процесів. Предмет: розміри й кількісні співвідношення масових явищ і 

процесів у економіці, закономірності їх формування, розвитку і зв'язку. 

Економіка підприємства  

Мета: надання знань з основних розділів прикладної економіки, 

організації та результативності господарювання на рівні первинної ланки 

суспільного виробництва. Завдання: вивчення теорії та методологічних 

засад засвоєння практичних навичок управління підприємством у 

конкурентному середовищі, формування вмінь ефективного використання 

ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення 

розширеного самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі 

розвитку. Предмет: закономірності функціонування і розвитку підприємства 

в ринкових умовах.  

 

2.2 Цикл професійної-орієнтованих компонент на вибір 

 

Блок А 

Бухгалтерський облік ІІ 

Мета: надання знань з теорії і практики ведення бухгалтерського 

обліку активів, пасивів, доходів, витрат, формування фінансових результатів 

і складання фінансової звітності. Завдання: вивчення методів і організації 

ведення на підприємствах бухгалтерського обліку необоротних активів, 

оборотних активів, власного капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і 

формування фінансових результатів; отримання навичок щодо складання 

фінансової звітності на підприємствах. Предмет: засоби бухгалтерського 

обліку, джерела формування засобів та господарські процеси. 

Фінансовий облік І 

Мета: засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку 

на підприємствах різних форм власності. Завдання: вивчення методів і 

організації ведення на підприємствах фінансового обліку активів з 

використанням прогресивних форм і національних стандартів. Предмет: 

активи підприємства. 

Облік інвестиційної діяльності 

Мета: формування системи фундаментальних знань у студентів з 

питань теорії і методики ведення обліку інвестиційної діяльності. Завдання: 
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вивчення теоретичних та методологічних основ ведення обліку інвестиційної 

діяльності. Предмет: теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо 

методики обліку інвестиційної діяльності.  

Контроль і ревізія 

Мета: оволодіння методикою практичної реалізації контрольно-

ревізійного процесу, допомогти в підготовці фахівців, рівень знань яких 

повинен відповідати новим тенденціям і перспективним вимогам 

формування висококваліфікованих спеціалістів з обліку та аудиту та інших 

спеціальностей економічного напрямку з новим економіко-правовим 

мислення та навичками. Завдання: розглянути актуальні проблеми контролю 

та ревізії, розкрити їх сутність, зміст, місце в обліково-економічній науці. 

Комплексно розглянути методичні, теоретичні та практичні аспекти 

контролю і ревізії. Предмет: теоретичні аспекти та практичні рекомендації 

щодо методики здійснення контролю та ревізії. 

Теорія і методика документування в обліку та аудиті І  

Мета: формування системи фундаментальних знань у студентів з 

питань теорії і методики документування в обліку та аудиті як невід’ємної 

складової ефективності роботи підприємства. Завдання: вивчення 

теоретичних та методологічних основ документування в обліку та аудиті, 

розгляд правильності оформлення документів при різних видах діяльності. 

Предмет: теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо методики 

документування в обліку та аудиті.  

Теорія і методика документування в обліку та аудиті ІІ 

Мета: формування системи фундаментальних знань у студентів з 

питань теорії і методики документування в обліку та аудиті як невід’ємної 

складової ефективності роботи підприємства. Завдання: вивчення 

теоретичних та методологічних основ документування в обліку та аудиті, 

розгляд правильності оформлення документів при різних видах діяльності. 

Предмет: теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо методики 

документування в обліку та аудиті.  

Практикум з фінансового обліку 

Мета: дати студентам можливість отримання знань з теорії та практики 

використання спеціалізованих програм в галузі обліку для ведення обліку 

активів, пасивів, зобов’язань та власного капіталу, для використання в 

оподаткуванні. Завдання: вивчення задач з обліку оборотних та необоротних 

активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, власного капіталу, 

довгострокових та короткострокових зобов’язань, доходів та витрат та 

особливостей їх розв’язування в умовах використання спеціалізованих 

програм в галузі обліку та оподаткуванні. Предмет: облікова інформація 

підприємства.   

Облік у зарубіжних країнах 

Мета: формування знань і навичок студентів щодо організації 

бухгалтерського обліку та складання і подання звітності в зарубіжних 

країнах, вивчення зарубіжного досвіду організації бухгалтерського обліку, 

визначення можливостей використання цього досвіду в системі національних 
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стандартів. Завдання: вивчення особливостей здійснення бухгалтерського 

обліку в різних країнах; визначення практики застосування міжнародних 

стандартів фінансової звітності, беручи до уваги особливості зарубіжних 

країн; вивчення класифікації та відмітних рис національних систем 

бухгалтерського обліку різних країн; засвоєння основних принципів 

фінансового обліку в зарубіжних країнах; вивчення порядку здійснення 

бухгалтерського обліку активів, зобов'язань та капіталу в зарубіжних країнах. 

Предмет: активи, джерела їх формування і процеси господарської діяльності 

в країнах з високорозвиненою ринковою економікою. 

 

Блок Б 

 

Бізнес-планування та бюджетування в обліку 

Мета: оволодіння методикою наукового формування та практичної 

реалізації будь-якого комерційного проекту шляхом розробки бізнес-плану. 

Завдання:  формування теоретичних знань та практичних навичок щодо 

методології розробки бізнес-плану; набуття знань та навичок з метою 

висвітлення найчастіше застосовуваних у практиці господарювання методів 

складання окремих розділів бізнес-плану; отримання певних навичок 

пошуку, отримання, аналізу, обробки інформації щодо формування бізнес-

плану. Предмет: теоретичні аспекти та практичні підходи щодо розробки та 

складання бізнес-плану.  

Економічний аналіз в аудиті 

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань, вмінь та 

навичок  використання  методів і прийомів економічного аналізу, 

аналітичних процедур при проведенні аудиту фінансової звітності і наданні 

аудиторських послуг. Завдання: оволодіння теоретичними і науковими 

основами економічного аналізу щодо системи оцінювання діяльності 

суб’єкту господарювання під час аудиту, напрямків використання результатів 

аналізу, використання економічного аналізу як методу обґрунтування рішень, 

пошуку резервів, росту прибутковості підприємства, оволодіння сучасними 

методиками і спеціальними способами аналізу конкретних показників із 

застосуванням математичних і статистичних прийомів і методів, надбання 

вміння виявити вплив тих і чи інших чинників на діяльність підприємства. 

Предмет: фінансово-господарська діяльність суб’єкту господарювання. 

Внутрішній аудит 

Мета: формування системи теоретичних знань щодо проведення 

внутрішнього аудиту на підприємстві. Завдання: набуття практичних 

навичок з організації внутрішнього аудиту, планування аудиту, виконання 

комплексу аудиторських процедур, оформлення робочих документів 

аудитора, підготовки аудиторських висновків та інших підсумкових 

документів. Предмет: діяльність суб'єктів господарювання. 

Оцінка об’єктів обліку 

Мета: вивчення та обґрунтування майнових відносин, проблем 

земельної реформи, податкового залогу, майнових суперечок, об’єктивне 
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рішення яких залежить від грамотної оцінки об’єктів обліку. Завдання: 

ознайомитись з організаційно-правовою базою оцінки об’єктів обліку; 

вивчити та навчитись використовувати на практиці методологічні основи 

оцінки майна та майнових прав; розширити спектр діяльності фахівців зі 

спеціальності «Облік і оподаткування» у сфері оцінки майна та майнових 

прав. Предмет: теоретичні і організаційно-методичні основи оцінки окремих 

видів майна, підприємств та майнових прав. 

Облік за видами діяльності 

Мета: формування знань і навичок щодо особливостей ведення обліку 

та складання звітності у торгівлі, сільському господарстві, автотранспорті та 

будівництві. Завдання: засвоєння основних принципів та особливостей 

ведення обліку активів, капіталу, зобов'язань та складати звітність на 

підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва та в 

автотранспортних організаціях; оволодіння навичками самостійного 

відображення в обліку операцій на підприємствах торгівлі, сільського 

господарства, будівництва та в автотранспортних організаціях. Предмет: 

особливості організації та введення обліку та складання звітності 

підприємств різних видів економічної діяльності. 

Внутрішній контроль 

Мета: формування знань і навичок з теорії та практики внутрішньої 

контрольно-ревізійної діяльності. Завдання: засвоєння студентами 

теоретичних основ внутрішнього контролю; оволодіння знаннями з 

конкретних форм організації контрольних заходів; вивчення сучасних 

методів та спеціальних прийомів внутрішнього контролю. Предмет: система 

економічних відносин на макро- і мікрорівнях із приводу систематичного 

спостереження і перевірки ходу функціонування суспільного, виробничого 

або іншого процесу відповідно до конституційних норм і законодавчого 

регулювання.  

Основи обліку за міжнародними стандартами 

Мета: ознайомлення з міжнародними стандартами бухгалтерського 

обліку та оволодіння загальноприйнятими принципами та методами 

складання фінансової звітності в Україні. Завдання: розкриття принципів і 

методів ведення обліку за міжнародними стандартами; формування вмінь 

застосовувати відповідні методи і прийоми для підготовки інформації, 

необхідної для прийняття виважених рішень. Предмет: активи, пасиви 

суб’єкта господарювання.  

Облік на малих підприємствах. 

Мета: формування системи фундаментальних знань у студентів з 

питань теорії і методики ведення обліку суб’єктів малого підприємництва як 

невід’ємної складової ефективності роботи підприємства. Завдання: 

вивчення теоретичних та методологічних основ ведення обліку суб’єктів 

малого підприємництва. Предмет: теоретичні аспекти та практичні 

рекомендації щодо методики обліку суб’єктів малого підприємництва.  
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2.3 Цикл компонент вільного вибору студенту 

 

2.3.1 

Логістика і контролінг 

Мета: формування у студентів компетентностей щодо підготовки та 

обґрунтування логістичних рішень в основних сферах діяльності 

підприємства та навичок щодо методики збирання, аналізу та інтерпретації 

інформації для прийняття оперативних та стратегічних управлінських 

рішень. Завдання: ознайомлення з засадами теоретичної концепції 

логістики; засвоєння загальних принципів та закономірностей управління 

матеріальними, інформаційними, фінансовими та іншими потоками; 

створення та функціонування логістичних систем; оволодіння методами 

побудови оптимального управління та раціональної організації логістичними 

процесами; оволодіння методами контролінгу в управлінні підприємством 

для забезпечення його прибутковості на основі прийняття ефективних 

управлінських рішень. Предмет: логістичний підхід, який застосовується у 

підготовці й обґрунтуванні рішень із складних проблем, а також методи та 

інструменти створення і ефективного використання системи контролінгу на 

підприємстві в ринкових умовах. 

Безпека фінансово-кредитних установ 

Мета: формування у студентів усвідомленого розуміння необхідності 

вживати заходи безпеки у процесі банківської діяльності та діяльності 

кредитних спілок і ломбардів; уміння забезпечувати безпечні умови роботи 

при виконанні посадових обов’язків; якісно та ефективно виконувати заходи 

безпеки передбачені у відповідній установі. Завдання:  надання студентам 

знань з основ безпеки діяльності фінансово-кредитних установ, умови і 

правила її організації;  оволодіння заходами захисту кредитних установ щодо 

інформаційно-аналітичної безпеки кредитно-фінансових операцій та їх 

технологій від недобросовісної конкуренції та актів промислового 

шпигунства; формування вмінь забезпечувати безпеку особистої діяльності 

при виконанні посадових обов’язків та грамотно виконувати заходи режиму 

безпеки, передбачені у відповідних установах;  формування навичок щодо 

використання положень відповідних правових актів для виконання 

передбачених в установі заходів безпеки. Предмет: діяльність банків, 

кредитних спілок, ломбардів по забезпеченню безпеки їх функціонування  на 

ринку. 

Фінансові послуги 

Мета: формування системи знань з теоретичних і практичних аспектів 

управління фінансами за допомогою фінансових посередників та аналізу 

фінансових послуг; формування комплексного розуміння системи 

взаємозв’язків на фінансовому ринку та відповідної державної політики. 

Завдання: вивчення сутності та функцій, які виконує ринок фінансових 

послуг; оволодіння практичними знаннями основних законодавчих та 

нормативних документів, які регламентують діяльність на ринку фінансових 

послуг; визначення механізму перерозподілу фінансових ресурсів між 
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споживачами фінансових послуг, враховуючи їх можливості та потреби; 

здобуття  навичок щодо питань функціонування валютного, грошового та 

фондового ринків; дослідження фінансових послуг на ринку позик; набуття 

вивчення основних напрямів у сфері регулювання фінансових відносин. 

Предмет: система економічних відносин, що виникають у процесі 

формування, розподілу, перерозподілу та руху фінансових ресурсів між 

державою, юридичними та фізичними особами за допомогою 

спеціалізованих фінансових інститутів. 

Організація і функціонування комерційного банку 

Мета: формування системи знань з теоретичних і практичних аспектів 

системи управління банком, що враховує організацію взаємодії підрозділів  

банку при продажах банківських продуктів, забезпечує адекватну підтримку 

прийнятих фінансових  й організаційних  рішень  за рахунок підвищення 

їхньої якості,  погодженості  та цільової  спрямованості. Завдання: вивчити 

взаємозв’язок макроекономічних  й мікроекономічних функцій банку з його 

сутністю та основними видами пропонованих продуктів; засвоїти функції 

фінансового й організаційного менеджменту банку та механізми їх реалізації; 

оволодіти навичками щодо організації взаємодії та аналізу результатів 

роботи структурних підрозділів комерційного банку при виробництві і 

продажу банківських послуг; засвоїти концепцію управління діяльністю 

банка. Предмет: механізм реалізації базових підходів до організації 

діяльності комерційного банку. 

Кредитування і контроль 

Мета: формування системи теоретичних знань і навичок прийняття 

рішень щодо видачі кредиту та мінімізації ризиків, пов'язаних з банківською 

діяльністю. Завдання: засвоєння студентами сутності й особливостей 

процесу кредитування і супроводження кредитів; закладення основи знань 

теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування 

прийомів і методів оцінки кредитоспроможності клієнтів, прийняття рішень 

щодо доцільності надання позики, кредитного моніторінгу та контролю, 

управління кредитним та процентним ризиками і забезпечення повернення 

позик. Предмет: дослідження відносин, що виникають між банком і 

позичальником у процесі здійснення кредитних операцій. 

 

2.3.2 

 

Аналітична діяльність в управлінні 

Мета: формування теоретико-методичних та практичних знань і 

навичок з питань інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційно-

аналітичних технологій для прийняття ефективних управлінських рішень. 

Завдання: ознайомлення з поняттям інформації, інформаційно-аналітичної 

діяльності; з’ясування місця і ролі інформаційно-аналітичної діяльності в 

управлінні; опанування методами інформаційно-аналітичних процесів; 

ознайомлення з базовими інформаційно-аналітичними технологіями. 

Предмет: алгоритм послідовних дій з пошуку, накопичення, зберігання, 
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обробки, аналізу первинної інформації з метою утворення нової, вторинно-

аналітичної інформації у формі аналітичної довідки, звіту, огляду, прогнозу 

тощо. 

Реклама та рекламна діяльність 

Мета: формування системи теоретичних знань і навичок про процес 

створення рекламного продукту, доведення його до потенційних покупців у 

такий спосіб, щоб вони зрозуміли, чим саме товар, послуга або ідея 

позитивно відрізняються від подібних до них, а виробник зміг перетворити 

цю новацію в реальний капітал. Завдання: дослідити сутність реклами і 

рекламної діяльності, на яку спирається сучасна маркетингова та 

господарська практика; опанувати основні засоби рекламування товарів і 

послуг у ринкових умовах господарювання; засвоїти зміст рекламної 

діяльності як важливого інструменту маркетингової політики сучасних фірм; 

вивчити основні принципи рекламної діяльності та правильного проведення 

рекламних кампаній. Предмет: сукупність засобів, методів і способів 

поширення інформації в певній сфері економічної та суспільної діяльності 

людей з метою привернення уваги потенційних споживачів до об’єкта 

рекламування. 

Історія управлінської думки 

Мета: формування сучасного управлінського мислення та системи 

спеціальних знань у галузі менеджменту, формування розуміння 

концептуальних основ системного управління організаціями; знання 

історичних тенденцій і закономірностей розвитку менеджменту. Завдання: 

ознайомитись з зародженням світової управлінської думки та історичними 

передумовами виникнення менеджменту; вивчити історію розвитку 

управлінської думки в Україні; дослідити виникнення і розвиток наукових 

шкіл менеджменту; засвоїти особливості і тенденції розвитку сучасного 

менеджменту, сучасні підходи до управління; оволодіти сучасними 

системами поглядів на управління. Предмет: сукупність системних знань з 

концептуальних основ управління сучасним підприємством через розуміння 

сутності історичних перетворень та розвитку управлінської думки. 

Планування та прогнозування в умовах ринку 

Мета: формування знань і навичок студентів щодо методології 

економічних обґрунтувань наступних подій, різноманітних методів і 

моделей, використання яких дозволяє планувати і оптимізувати проміжні 

фінансові-економічні показники діяльності підприємства та досягти 

оптимального прибутку. Завдання: формування знань про сутність, 

завдання, принципи планування та прогнозування діяльності підприємств в 

умовах ринку; вивчення процесу формування прогнозів на основі аналізу 

тенденції і закономірностей розвитку об'єкта; з’ясування основ бізнес-

планування; засвоєння правил та принципів побудови плану, в якому 

визначені цілі, період, а також засоби і умови їх досягнення. Предмет: 

закономірності і тенденції передбачення економічного розвитку суб’єктів 

господарювання в минулому і стан їх в майбутньому 
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Управління ризиками 

Мета: формування знань і навичок студентів щодо теоретичних основ 

ризик-менеджменту; оволодіння практикою застосування методів кількісної 

оцінки ризику в умовах ринкових відносин та прийняття ефективних 

управлінських рішень в ситуаціях невизначеності та ризику. Завдання: 

вивчити сутність ризику та причини його виникнення, класифікацію ризиків 

та специфіку управління ними в умовах ринкових відносин; опанувати 

засоби аналізу та кількісної оцінки ступеня економічних ризиків 

господарюючих суб’єктів; дослідити шляхи та заходи зниження ступеню 

економічних ризиків; навчитись ідентифікувати місцезнаходження 

прогнозованих чи виникаючих в процесі господарської діяльності ризиків в 

загальній системі їх класифікації. Предмет: теоретичні й практичні питання 

системного аналізу економічного ризику, математичні методи й 

моделювання економічних систем, обтяжених ризиком.  

 

2.3.3 

 

Технологія проектування та адміністрування баз даних 

економічних систем 

Мета: формування системи теоретичних і практичних знань з основ 

проектування та адміністрування баз даних і сховищ даних в управлінні 

підприємствами. Завдання: вивчення побудови і функціонування баз даних 

та сховищ даних на підприємствах, а також оволодіння етапами їх 

проектування; вивчення сучасних підходів до їх адміністрування і 

супроводження. Предмет: внутрішня і зовнішня інформація підприємства, 

що використовується для зберігання в базах даних з метою подальшої її 

обробки. 

Дослідження операцій і методи оптимізації в економіці 

Мета: формування у студентів системи знань з методології 

застосування математичного інструментарію для побудови і використання 

різних типів оптимізаційних моделей, набуття необхідної сукупності 

теоретичних і практичних знань для вирішення конкретних завдань, які 

постають у процесі побудови економіко-математичних моделей на сучасному 

етапі розвитку. Завдання: засвоєння знань з основних принципів та 

інструментарію постановки задач, побудови економіко-математичних 

моделей, методів їх розв’язування та аналізу з метою використання в 

економіці. Предмет: математичні моделі економічних процесів у 

детермінованих умовах та умовах ризику для розв'язання оптимізаційних 

задач та прийняття господарських рішень. 

Інформаційні технології в економіці та управлінні 

Мета: формування у студентів теоретичних і практичних знань з основ 

створення та функціонування сучасних інформаційних систем, їх 

раціонального використання для управління економіко. Завдання: вивчення 

теорії економічної інформації, структури та етапів побудови інформаційних 

систем; оволодіння взаємозв’язаною сукупністю концепцій, методів, 
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технологій, технічних і програмних засобів, використовуваних для 

автоматизації процесів збору, реєстрації, обробки, зберігання та видачі 

інформації споживачу в інтересах досягнення поставленої мети; 

ознайомлення із сучасними інформаційними технологіями та їх 

використанням в економіці та управлінні. Предмет: організація збору, 

реєстрації, передачі, зберігання, обробки, видачі інформації в економіці на 

базі сучасних технічних, програмних, інструментальних та комунікаційних 

засобів. 

Інтелектуальний аналіз даних 

Мета: сформувати фундаментальні теоретичні знання та практичні 

навички щодо суті та застосування засобів Data Mining в інформаційних 

системах. Завдання: опанування технологією, яка призначена для пошуку у 

великих об'ємах даних неочевидних, об'єктивних і корисних на практиці 

закономірностей; вивчення основних принципів і методик аналізу даних; 

засвоєння основних принципів збору та підготовки вхідних даних; вивчення 

базових алгоритмів розпізнавання та знаходження залежностей. Предмет: 

принципи та методи аналізу даних. 

Моделювання фінансово-економічної безпеки 

Мета: формування основи економіко-математичної теорії у сфері 

моделювання фінансово-економічних систем і одержання практичних 

навичок для вирішення економічних завдань. Завдання: засвоєння основних 

підходів та принципів управління фінансово-економічною безпекою; 

оволодіння навичками самостійного здійснення щодо виявлення, 

ідентифікації та оцінювання загроз безпеки фінансово-економічних систем у 

сфері моделювання. Предмет: теоретико-методичні засади та практичний 

інструментарій фінансово-економічної безпеки в сфері моделювання. 

 

2.3.4 

 

Бізнес-планування та створення стартапів 

Мета: формування знань про основи розробки стартапів, умінь і 

навичок застосування методів та інструментарію для створення стартапів та 

успішного їх розвитку. Завдання: вивчення теоретичних основ бізнес-

планування та створення стартапів; оволодіння технологією розробки бізнес-

плану; набуття вмінь використовувати методи та інструменти у процесі 

розробки стартапів. Предмет: система знань, вмінь і навичок щодо бізнес-

планування, створення та розвитку стартапів. 

Економіка нерухомості  

Мета: формування знань і навичок студентів про тенденції 

становлення, функціонування і розвитку ринку нерухомості, його 

особливості у трансформаційній економіці, опанування основ ефективного 

управління нерухомістю та її оцінювання. 

Завдання: з'ясувати сутність і особливості нерухомості як товару; 

дослідити механізм функціонування ринку нерухомості, його роль і функції у 

господарстві країни; висвітлити основні етапи становлення ринку 
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нерухомості в перехідній економіці України та його ефективного розвитку; 

вивчити стан та перспектив розвитку окремих секторів ринку нерухомості; 

опанувати методологічні основи, методи і прийоми оцінювання нерухомості; 

засвоїти сутність, видів і механізмів основних способів фінансування 

нерухомості; ознайомитись з існуючою системою оподаткування 

нерухомості. Предмет: теоретичні та практичні аспекти проведення операцій 

в секторі ринку нерухомості. 

Економічна проблематика в засобах масової інформації 

Мета: формування системи знань і навичок щодо ключових концепцій 

функціонування економіки мас-медіа: створення, фінансування й управління 

підприємствами ЗМІ для ефективної їх адаптації в умовах українського 

медіаринку та усунення економічної проблематики. Завдання: дослідити 

поняття та види сучасних медіаринків, особливості медіапродукту, попит та 

пропозицію в медіаекономіці, сегментацію та кількісно-якісні методи 

вивчення аудиторії масмедіа; вивчити типи ринкових структур в 

медіаіндустрії, ЗМІ як суб’єкт господарювання, форми медіа-об’єднань, 

концентрацію та монополізацію ЗМІ, витрати медіавиробництва та ринкові 

стратегії медіапідприємств, принципи менеджменту в медіаіндустрії, основні 

положення медіамаркетингу; оволодіти навичками креативного менеджменту 

ЗМІ та основами бізнес-планування на медіапідприємствах; вивчити джерела 

фінансування медіа в ринкових умовах, редакційні комерційні структури, 

форми державної підтримки медіа, економічні особливості роботи радіо- та 

кабельної індустрії, функціонування телебачення, друкованих та онлайнових 

ЗМІ; дослідити економічну проблематику в засобах масової інформації. 

Предмет: теоретико-методичні засади та практичний інструментарій 

медіапланування, медіаекономіки і медіаменеджменту в сфері ЗМІ. 

Зовнішньоекономічна діяльність 

Мета: засвоєння теоретичних основ зовнішньоекономічної діяльності 

(ЗЕД), набуття системних знань і навичок щодо забезпечення економічної 

ефективності ЗЕД у різних сферах діяльності. 

Завдання: вивчення специфіки механізму функціонування 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні на сучасному етапі;  нормативної 

бази щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств;  

вивчення видів та форм ЗЕД підприємства; специфіки запровадження різних 

форм виходу на зовнішні ринки; основних процедур щодо укладання 

зовнішньоекономічних контрактів; методів і способів визначення 

ефективності укладених угод і зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства в цілому. 

Предмет: сукупність господарських, економічних, правових, 

фінансових відносин у сфері економічної діяльності між підприємствами 

України – суб’єктами ЗЕД та іноземними фірмами як на території України, 

так і за ї межами. 

Міжнародна економіка 

Мета: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у 

галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації 
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міжнародних економічних відносин. Завдання: вивчення сутності 

міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів 

аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного 

середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; набуття 

знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну 

валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси 

міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані 

знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України. Предмет: 

система міжнародних економічних відносин, що складаються між 

національними економіками країн світу в умовах глобалізації. 

 

2.3.5 

 

Організація і методика економічного аналізу ІІ 

Мета: набуття знань щодо організації та методики проведення аналізу 

діяльності підприємств усіх форм власності. Завдання: оволодіння 

сучасними прийомами економічного аналізу; набуття вмінь і навичок 

визначення резервів підвищення ефективності виробництва. Предмет: 

теоретичні аспекти та практичні рекомендації щодо методики здійснення 

аналізу.  

Оподаткування підприємницької діяльності 

Мета: формування знань, умінь та практичних навичок щодо 

теоретично-методологічних аспектів оподаткування в сфері підприємницької 

діяльності. Завдання: вивчення принципів оподаткування та законодавчо-

нормативної бази, що регулює оподаткування в Україні; вивчення сутності, 

функцій, видів, класифікації та елементів податків в сфері підприємницької 

діяльності; оволодіння механізмом нарахування та сплати податків; 

отримання навичок щодо здійснення аналізу і оцінки діючого механізму 

оподаткування на підприємстві; дослідження напрямків удосконалення 

системи оподаткування в сфері підприємницької діяльності. Предмет: 

відносини держави і суб’єктів підприємницької діяльності з приводу 

формування фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів за рахунок 

податків. 

Облік видів підприємницької діяльності 

Мета: формування знань і навичок щодо особливостей ведення обліку 

та складання звітності у торгівлі, сільському господарстві, автотранспорті та 

будівництві. Завдання: засвоєння основних принципів та особливостей 

ведення обліку активів, капіталу, зобов'язань та складати звітність на 

підприємствах торгівлі, сільського господарства, будівництва та в 

автотранспортних організаціях; оволодіння навичками самостійного 

відображення в обліку операцій на підприємствах торгівлі, сільського 

господарства, будівництва та в автотранспортних організаціях. Предмет: 

особливості організації та введення обліку та складання звітності 

підприємств різних видів економічної діяльності. 
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Автоматизація бухгалтерського обліку 

Метою: придбання студентами навичок практичного застосування 

спеціалізованого програмного забезпечення в системі бухгалтерського 

обліку, а саме програмного забезпечення 1С:Підприємство. 

Завдання: навчитися працювати з довідниками автоматизованих 

робочих місць; оволодіти навичками введення оперативної інформації 

результатів господарської діяльності; навчитися створювати шаблони 

типових операцій,  отримувати форми фінансової звітності, 

використовувати сервісні можливості програмного забезпечення. Предмет: 

об’єкти бухгалтерського обліку.  

Аудит 

Мета: опанування базових теоретичних знань та набуття практичних 

навичок з організації та методики проведення  аудиту. Завдання: засвоєння 

теоретичних засад функціонування аудиту як системи незалежного 

фінансового контролю; опанування законодавчих актів, нормативно-

інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу 

професійної етики аудиторів; набуття практичних навичок з організації та 

планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, 

надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових 

документів аудитора. Предмет: інформація про факти (явища і процеси) 

господарської діяльності суб’єкта аудиторського контролю, відображена в 

системі бухгалтерського обліку та інших джерел інформаційної системи, що 

підлягає кількісній і вартісній оцінці для незалежного дослідження 

(перевірки, експертизи) з метою визначення її достовірності і правової 

відповідності. 
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