
АНОТАЦІЯ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 

ОПП «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» 

ВК 01 
 

Економічна 

статистика 

Статистичні дослідження економічних процесів 

– один з найбільш динамічних напрямів 

прикладного спрямування, який поєднує сучасні 

наукові підходи та інструментарій, способи 

формалізованого опису, вимірювання, аналізу 

економічних процесів та явищ з використанням 

математико-статистичних методів обробки та 

аналізу економічних показників, мікро- та 

макроекономічних моделей різних типів та 

структурних форм. Використання економіко-

статистичних методів у практичній площині 

сприяє вирішенню широкого кола завдань – від 

простих аналітичних розрахунків до складних 

економічних підходів, залежно від конкретних 

ситуацій. Метою вивчення дисципліни є 

ознайомлення студентів із системою показників 

економічної статистики, методикою їхнього 

обчислення й основних напрямків аналізу на 

макро- і мікрорівнях, а також методологією 

їхнього взаємного узгодження в системі 

національних рахунків. 

Методи 

економічних та 

статистичних 

досліджень 

Курс спрямовано на вивчення теоретичних основ 

і отримання досвіду практичного застосування 

сучасних економіко-статистичних методів 

досліджень (табличних, графоаналітичних, 

групування, формалізації,  порівняння, 

прогнозування та економіко-математичного 

моделювання), визначення їх взаємозв’язку, з 

урахуванням особливостей сфери застосування, 

можливостей та обмежень в процесі оцінювання 

та прогнозування стану і напрямків розвитку 

соціально-економічних явищ і процесів 

підприємства і організацій різних форм власності 

Соціально-

економічна 

статистика 

Дисципліна розвиває навички практичного 

застосування сучасних економіко-статистичних 

методів досліджень (табличних, 

графоаналітичних, групування, формалізації,  

порівняння, прогнозування та економіко-

математичного моделювання), визначення їх 

взаємозв’язку, з урахуванням особливостей 

сфери застосування, можливостей та обмежень в 



процесі оцінювання та прогнозування стану і 

напрямків розвитку соціально-економічних явищ 

і процесів підприємства і організацій різних 

форм власності. Метою вивчення є формування у 

студентів розуміння основних проблем сучасної 

теорії та практики соціально-економічної 

статистики, уміння аналізувати тенденції їх 

розвитку та вибирати оптимальні шляхи 

вирішення поставлених завдань, а також 

теоретично обґрунтувати обрані методи та 

способи вирішення поставленої задачі в сфері 

вирішення практичних завдань статистичного 

аналізу. 
ВК 02 Контроль і 

ревізія 

Дисципліна спрямована на формування у 

студентів системи знань, умінь і навичок з 

методології, методики та інструментарію 

створення і вирішення складних теоретичних й 

практичних задач, які відповідають завданням 

дослідження прикладних економічних 

дисципліні сприятимуть ухваленню 

альтернативних управлінських рішень. Метою 

вивчення є формування у студентів комплекту 

професійних знань щодо правил організації та 

проведення контролю і ревізії, основних 

нормативно-правових актів з питань проведення 

контролю і ревізії, оволодіння прийомами і 

способами систематизації, узагальнення, 

оформлення та реалізації результатів контролю і 

ревізії. 

Казначейська 

справа 

У період реформування економіки постали 

питання ефективного управління державними 

коштами, спрямуванням їх на першочергові 

потреби держави. Світовий досвід свідчить, що 

найбільш ефективним є використання 

бюджетних коштів шляхом створення нової 

фінансової структури з налагодженим 

механізмом виконання Державного бюджету у 

вигляді Державного казначейства.Дисципліна 

спрямована на отримання студентами 

поглиблених знань з питань організації 

казначейського обслуговування бюджетів, 

платіжної системи виконання бюджетів, касового 

виконання державного та місцевих бюджетів за 

видатками та доходами, ознайомитися зі 

звітністю про виконання бюджетів та контролем 



у системі казначейства. 

Державний 

фінансовий 

контроль 

Державний фінансовий контроль є обов’язковим 

атрибутом економіки будь-якої країни, оскільки 

спрямований на дотримання законності, 

фінансової дисципліни, запобігання фінансовим 

правопорушенням під час мобілізації, розподілу 

та використання фондів, коштів для виконання 

завдань і функцій держави й ефективного 

соціально-економічного розвитку всіх суб’єктів 

фінансових відносин. Дисципліна направлена на 

формування у студентів комплекту професійних 

знань щодо правил організації та проведення 

фінансового контролю, основних нормативно-

правових актів з питань проведення державного 

фінансового контролю, оволодіння прийомами і 

способами систематизації, узагальнення, 

оформлення та реалізації результатів 

фінансового контролю у різних галузях 

економіки України. 
ВК 03 Облік і 

звітність у 

бюджетних 

установах 

У період проведення економічних перетворень 

які відбуваються у країні питання фінансової 

звітності та обліку у бюджетних установах, як 

суб’єкта господарської діяльності завжди є 

актуальним в силу специфіки їх діяльності, а 

також постійного реформування та уточнення 

нормативно-правових актів. Дисципліна 

спрямована на вивчення особливостей ведення 

обліку діяльності бюджетних установ; вивчення 

нормативно правової бази обліку доходів та 

видатків установ державного сектору; набуття 

знань і навичок складання кошторисів доходів та 

видатків; засвоєння методики реєстрації 

облікової інформації на різних стадіях обліку та 

за різними напрямками обліку бюджетних 

установ; набуття знань і навичок відображення 

господарських операцій діяльності бюджетних 

установ. 

Облік і 

звітність 

суб`єктів 

малого 

підприємництва 

Дисципліна розкриває особливості спрощеної 

системи оподаткування суб’єктів малого бізнесу. 

Детальна увага приділяється вивченню обліку 

активів суб’єктів малого підприємництва, 

власного капіталу, довгострокових та поточних 

зобов’язань, доходів, витрат та фінансових 

результатів підприємств малого бізнесу. 

Досліджуються особливості обліку у суб’єктів 



малого підприємництва різних видів економічної 

діяльності. Висвітлюється поняття, склад та 

вимоги до формування звітності суб’єктами 

малого бізнесу. Метою вивчення дисципліни 

«Облік і звітність суб`єктів малого 

підприємництва» є набуття сучасних 

теоретичних знань та методології комплексного 

розуміння проблем трансформації 

економіки,податкового законодавства та 

бухгалтерського обліку як інформаційної 

системи з метою управління фінансово-

господарською діяльністю суб’єктів малого 

підприємництва та набуття навичок їх 

практичного розв’язання, 

зокрема,документального оформлення 

господарських операцій, ведення облікових 

регістрів, складання різних форм звітності. 

Облік і 

звітність у 

банках 

Характер банківських операцій визначає форму 

обліково-операційної роботи банку. Виходячи з 

цього існує нерозривний взаємозв’язок між 

операційною роботою і бухгалтерським обліком 

банків. З метою обліку банківських операцій для 

всіх українських банків установлені єдині форми 

і методи, що закріплені як систематизація 

об’єктів обліку в Плані рахунків, затвердженому 

Національним банком України. Дисципліна 

спрямована на вивчення обліку касових, 

розрахункових, операцій із кредитування та 

депозитних операцій банку;засвоєння техніки 

документального оформлення операцій у 

первинних облікових документах та методики 

реєстрації облікової інформації у системі 

рахунків; набуття вмінь з практичного 

використання методики формування звітних 

показників за даними фінансового обліку в 

банках. 

 


