Цикл А
Інформаційні системи і технології ( в галузі)
Метою вивчення дисципліни «Інформаційні системи і технології (в галузі)» є
формування у майбутніх фахівців сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної
культури, набуття практичних навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці та
використання сучасних інформаційних технологій для вирішення різноманітних
завдань у практичній діяльності за фахом.
Стандарти обліку та нормативи оподаткування
Дисципліна передбачає надання студентам можливості поглибити свою
професійну підготовку з ведення обліку та складання фінансової звітності за вимогами
стандартів відповідно до нормативів оподаткування, як майбутніх професіоналів з
обліку та аудиту. Теоретична частина дисципліни спрямована на ознайомлення
студента з основними поняттям та сутністю міжнародних та національних стандартів
обліку та фінансової звітності, порядком та умовами їх застосування, порівняння
національних стандартів обліку і звітності з міжнародними тощо. Практична частина –
реалізувати та закріпити ці знання в процесі виконання відповідних практичних
завдань та виробничих ситуацій. Вивчення навчальної дисципліни повинно сприяти
прагненню студентів до одержання нових вмінь і збагачення знань, зацікавленості в
пізнавальній діяльності, виробленні нового типу економічного мислення.
Організація обліку підприємств малого бізнесу
Самостійна професійно орієнтована дисципліна, що викладається у вищому
навчальному закладі при підготовці бакалаврів з обліку, які після вивчення цієї
дисципліни повинні вміти: формувати облікову політику підприємств малого бізнесу;
документально оформляти конкретні господарські операції; правильно і послідовно
відбивати на рахунках бухгалтерського обліку практичні ситуаційні задачі; складати
фінансову звітність підприємства малого бізнесу; формувати управлінські рішення за
результатами обліку.
Інвестування
Мета дисципліни: формування у майбутніх фахівців умінь формування та
керування портфелем інвестицій, навичок щодо вірної оцінки інвестиційної
привабливості тих чи інших інвестиційних об’єктів, вивчаються різні аспекти
організації та реалізації інвестиційного процесу.
Бюджетна система
Метою навчальної дисципліни “Бюджетна система” є формування базових
знань сутності фіскальних відносин і характеру їх впливу на суспільство та
набуття навичок практичного застосування отриманих знань студентами у майбутній
професії.
Оподаткування фізичних осіб
Метою навчальної дисципліни “Оподаткування фізичних осіб” є вивчення
студентами методологічних та методичних питань оподаткування, принципів
організації процесу справляння податків і зборів, прийомів складання та подання
податкових розрахунків та звітності фізичними особами
Звітність підприємств
Метою викладання навчальної дисципліни єформування знань про зміст,
структуру звітності та професійних практичних навичок про порядок складання і
використання звітності підприємства.

Пенсійне страхування
Метою курсу „Пенсійне страхування” є ознайомити студентів із базовими
принципами, категоріями і поняттями системи пенсійного страхування, розкрити її
соціально-економічну природу, проаналізувати становлення пенсійного страхування у
світі, розкрити теоретичні та методологічні аспекти сучасного стану справ у цій сфері в
Україні та інших країнах, висвітлити правові основи страхової пенсійної системи, а
також сформувати початкові уміння та навики оперування теоретичним матеріалом та
здійснення
навчальних
розрахунків
пенсійних
виплат
для практичного
використання у сфері соціального забезпечення.
Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Предметом вивчення навчальної дисципліни є система обліку та аналізу
зовнішньоекономічної діяльності підприємств, яка застосовується для забезпечення
їх конкурентоспроможності на світових ринках.
Бухгалтерський облік в банках
Метою вивчення дисципліни « Бухгалтерський облік в банках» є формування
сучасної системи знань з теорії та практики бухгалтерського обліку в банках.
Завданнями вивчення дисципліни є: 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.
Моніторинг податкових ризиків
Курс «Моніторинг податкових ризиків» охоплює теоретичні основи
формування категорії податкових ризиків, методологічні напрямки роботи,функції
та завдання органів Державної податкової службиз моніторингу податкових
ризиків тощо. Головним завданням курсу «Моніторинг податкових ризиків» є
вивчення студентами методологічних та методичних основ моніторингу податкових
ризиків, а також принципів організації діяльності податкової роботи в галузі
контролю за виконаннямплатниками податків податкового законодавства.
Облік в бюджетних установах
Метою 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 навчальної дисципліни – оволодіння навичками
обліку в бюджетних установах; засвоєння методики реєстрації облікової інформації
на різних стадіях та за різними напрямками обліку. Предмет навчальної дисципліни –
вивчення методології організації та ведення обліку руху бюджетних коштів у
процесі їх невиробничого споживання.
Спрощені режими оподаткування
Предметом
навчальної
дисципліни є порядок оподаткування суб'єктів
підприємництва в Україні за системами оподаткування, відмінними від загальної.
Мета дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ,
методичних рекомендацій і практичних навичок щодо справляння податків з суб'єктів
підприємницької діяльності за альтернативними системами оподаткування,
передбаченими чинним законодавством.

Оподаткування виплат з оплати праці
Дисципліна є логічним продовженням таких дисциплін як «Бухгалтерський
облік (загальна теорія)», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Економіка
підприємства» і вивчає такі аспекти: організація оплати праці в сучасних умовах
господарювання; державне та договірне регулювання заробітної праці; нарахування
заробітної плати та інших виплат працівникам; документальне забезпечення
розрахунків з оплати праці; порядок визначення і застосування середньої заробітної
плати; нарахування та утримання із заробітної плати працівників; бухгалтерський та
податковий облік розрахунків, пов’язаних з оплатою праці; порядок подання звітності з
нарахувань та утримань із заробітної плати працівників
Цикл Б
Фінансове право
Мета навчальної дисципліни: ознайомлення із змістом основних правових
інститутів, що регулюють фінансову діяльність та фінансові правовідносини в Україні,
формування умінь та навиків правильного застосування норм фінансового
законодавства на практиці.
Аналіз господарської діяльності
Мета навчальної дисципліни: формування системи теоретичних і практичних
знань в обґрунтуванні реальності плану, складеного на основі господарських
договорів, вивченні та оцінці ходу його виконання на кожній ділянці виробництва,
порівнянні результатів роботи з витратами, виявленні причин і факторів відхилень
фактичних показників від запланованих, розробці заходів щодо усунення виявлених
недоліків і використання внутрішніх можливостей для збільшення виробництва,
поліпшення якості продукції тощо.
Міжнародні розрахунки і валютні операції
Предмет вивчення: теоретичні засади та практичні навички сучасних
аспектів міжнародних розрахунків та валютних операцій на рівні суб’єктів
господарювання й депозитних корпорацій
Оподаткування у зарубіжних країнах
Актуальність курсу “Оподаткування у зарубіжних країнах” обумовлена тими
міркуваннями, що як теоретична розробка питань оподаткування, так і фіскальна
практика в західних країнах знаходяться на високому рівні наукової та професійної
культури. Знання і досвід держав Заходу в сфері оподаткування, державних фінансів
взагалі уже випробувані й довели свою ефективність. Тому адаптовані до вітчизняних
умов запозичення з Заходу відповідають національним інтересам України.
Стандарти обліку та нормативи оподаткування
Предметом вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів базових
теоретичних знань та практичних навичок з організації і методики ведення обліку та
складання звітності.
Мета викладання дисципліни: навчити студентів правильно застосовувати
теоретичні знання та практичні навички побудови системи обліку, організації та
ведення на підприємствах обліку активів, капіталу, зобов'язань та складання
фінансової звітності відповідно до діючих стандартів обліку та нормативів
оподаткування, а також аналізу представленої інформації з наданням рекомендацій
щодо подальшого управління підприємством.
Світова валютна система
У світовому господарстві постійно відбувається рух грошового капіталу в
різноманітних формах (прямі та портфельні інвестиції, банківські позики, вторинні

цінні папери), що створює світові фінансові потоки. Сучасна світова фінансова система
функціонує і розвивається в умовах фінансової глобалізації, що сприяє уніфікації
фінансових послуг, банківських операцій; лібералізації митних процедур; уніфікації
системи координування через міжнародні фінансово-кредитні установи, електронну
систему платіжних засобів; рух до світової валютної системи з єдиними світовими
грішми.
Фінансовий ринок
В процесі вивчення навчальної дисципліни студенти отримують теоретичні
знання щодо змісту, принципів і закономірностей функціонування фінансового ринку,
місця і ролі його інструментів в забезпеченні фінансування держави і приватного
сектора. Завдання дисципліни полягають у теоретичній і практичній підготовці
студентів з питань організації та функціонування фінансового ринку і його
сегментів: грошового, кредитного, валютного ринків, ринку капіталів та ринку
похідних фінансових інструментів, вироблення розуміння ними суспільної
значущості діяльності фінансових посередників в процесах накопичення капіталу і
руху капіталу та практичних навичок для проведення операцій з фінансовими активами
в процесі професійної діяльності..
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Предметом вивчення навчальної дисципліни є фінансова звітність підприємств,
складена за вимогами міжнародних стандартів фінансової звітності. Метою вивчення є
формування у студентів сукупності знань з міжнародних стандартів фінансової
звітності для більш глибокого розуміння загальноприйнятих принципів ведення
бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Облік банківських послуг
Опанування студентами навчальної дисципліни «Облік банківських послуг»
дозволить вільно орієнтуватися у питаннях побудови Плану рахунків; складати
кореспонденцію рахунків за змістом банківських операцій; застосовувати
альтернативні методики обліку банківських операцій з метою підвищення
ефективності облікового процесу, процедурні правила відображення в системі
бухгалтерського обліку дисконту, премії за фінансовими операціями та механізм їх
амортизації; знати особливості обліку банківських операцій, розрахунок за якими
здійснюється в іноземній валюті; володіти знаннєвими компетенціями щодо можливих
напрямів вдосконалення бухгалтерського обліку; вміти опрацьовувати зміст нових
законодавчих актів, інструктивно-нормативних документів в процесі коригування
облікових методик.
Фінансово-господарський контроль
Навчальна дисципліна "Фінансово-господарський контроль" вивчає сутність та
зміст фінансового контролю та господарського контролю, поняття та ключові моменти
фінансово-господарського контролю, світовий досвід здійснення фінансовогосподарського контролю в розрізі таких його форм, як державний фінансовий
контроль, незалежний аудит та податковий контроль, принципи організації фінансовогосподарського контролю, етапи його здійснення, аспекти здійснення фінансовогосподарського контролю в різних галузях економіки: промислове виробництво, сфера
послуг, будівництво, транспорт, сільське господарство, торгівля, а також в
неприбуткових організаціях та банківських установах.
Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства
Предметом вивчення навчальної дисципліни є теоретичні основи економічної
безпеки підприємств як сталої системи організації, їх структура, закономірності
безризикового управління ними, ефективні технології управління у кризовій ситуації
для забезпечення безпеки та життєдіяльності, а також методи раціональної організації

структури економічної безпеки на підприємстві.
Комп'ютерні облікові системи
Метою навчальної дисципліни є формування фундаментальних теоретичних
знань і практичних навиків щодо порядку функціонування інформаційних систем та
комп’ютерних технологій, а також можливостей їх використання в облікових системах
підприємства.
Фінансова діяльність суб'єктів господарювання
Навчальна дисципліна комплексно розкриває актуальні питання, пов’язані з
організацією фінансової діяльності суб’єктів господарювання, фінансуванням,
управлінням грошовими потоками, дивідендною політикою, фінансовими аспектами
реорганізації підприємств, фінансовими інвестиціями, оцінкою вартості підприємств,
фінансовим контролінгом та бюджетуванням.

