Цикл А
Бюджетний менеджмент
Предмет навчальної дисципліни: бюджетні ресурси держави і відносини, пов’язані з їх
використанням. Мета навчальної дисципліни: вивчення нормативно-правової бази у сфері
реалізації бюджетних правовідносин, а також імплементація отриманих навичок у ході
організації, планування та виконання навчальних і наукових процедур щодо впровадження
окремих методів і прийомів бюджетного регулювання й управління.
Адміністрування податків
Викладання навчальної дисципліни «Адміністрування податків» спрямовано на
формування у студентів глибоких, системних уявлень і знань про організаційні, правові і
правозастосовні особливості професійної діяльності на основі вивчення законодавства,
рекомендованої літератури, самостійної роботи, вирішення практичних завдань. Дисципліна
«Адміністрування податків» є спеціальною дисципліною.
Соціальне страхування
Предмет дисципліни: відносини, що виникають у процесі формування, розподілу та
використання фондів соціального страхування.
Мета дисципліни:надання студентам глибоких теоретичних знань та практичних
навичок щодо організації соціального страхування, управління діяльністю фондами
соціального страхування, розробки умов здійснення різних видів соціального страхування з
урахуванням специфіки їх здійснення на сучасному етапі розвитку економіки України.
Податковий контроль
Предметом навчальної дисципліни є вивчення теоретичних основ та методичних
рекомендацій щодо організації податкового контролю.
Мета дисципліни – надання студентам необхідних теоретичних основ, методичних
рекомендацій і практичних навичок щодо організації контрольно-перевірочної діяльності,
виявлення податкових правопорушень та нарахування штрафних санкцій.
Фінансовий менеджмент
Фінансовий менеджмент, або управління фінансами — це сукупність принципів,
методів і засобів управління щодо забезпечення підприємства фінансовими ресурсами,
максимального збільшення його доходів і досягнення фінансової стійкості. У ринкових умовах
неможливо управляти підприємством без опанування мистецтва фінансового менеджменту.
Мета вивчення дисципліни “Фінансовий менеджмент” — засвоїти сучасні методи та прийоми
управління фінансами підприємства.
Оподаткування суб’єктів господарювання
Предметом навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» є
сукупність відносин, що виникають у сфері податкового обліку для забезпечення платника
податків знаннями системи оподаткування підприємства відповідно до Податкового кодексу
України. Мета навчальної дисципліни gолягає у поглибленні знань з теорії оподаткування
суб’єктів господарювання, особливостей оподаткування суб’єктів різних організаційно
правових форм та сфер діяльності.
Митне регулювання ЗЕД
Предметом навчальної дисципліни є сукупність відносин, що виникають в процесі
митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів господарювання та держав.
Метою дисципліни є опанування студентами основних теоретично-методологічних засад
митного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції України у світову
спільноту, а також отримання ними знань щодо митних тарифів та інших інструментів
реалізації зовнішньоекономічної політики та національної безпеки України.

Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізу та аудиту
Оволодіння дисципліною «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та
аудиті» дозволить майбутнім магістрам розвинути управлінське мислення, здобути навички
творчого використання основних підходів та інструментарію здійснення обліку, аналізу та
аудиту для розв’язання практичних завдань в інформаційного забезпечення прийняття
управлінських рішень стратегічного та тактичного розвитку організації, вміння інтерпретувати
отримані результати, обґрунтовувати та брати відповідальність за професійні дії.
Бухгалтерський облік в управління підприємством
Метою викладання навчальної дисципліни є: формування системи знань з підготовки
облікової інформації як основи для прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх
рівнях управління підприємством, вивчення концептуальних засад використання
бухгалтерського обліку як інформаційного джерела для управління підприємством; набуття
вмінь побудови та трансформації бухгалтерського обліку в системі управління підприємством.
Цикл Б
Податкове рахівництво
Метою викладання навчальної дисципліни “Податкове рахівництво” є надання знань
щодо порядку ведення податкових розрахунків; процедур узгодження бухгалтерського та
податкового обліку, порядку складання податкової звітності суб’єктами підприємництва.
Основними завданнями вивчення дисципліни “Податкове рахівництво” є надання знань
щодо основних прийомів та методів податкового обліку на підприємствах в умовах ринкових
відносин; дотримання законодавства про податки, платежі, інші надходження; набуття
практичних навичок поєднання результатів фінансового, бухгалтерського, управлінського та
податкового обліку в процесі складання податкової звітності.
Державний фінансовий контроль
Метою дисципліни є навчити студентів вміло застосовувати теоретичні знання з
державного фінансового контролю на практиці, кваліфіковано застосовувати методичні
прийоми контролю для оцінки законності та ефективності використання державних ресурсів та
власності, систематизації, узагальнення, оформлення і реалізації результатів контрольних дій,
що здійснюються різними органами державного фінансового контролю щодо різних об’єктів
контролю.
Податкові технології взаємовідносин з платниками податків
У курсі навчальної дисципліни системно розглядаються питання організації та
функціонування податкової системи, принципів оподаткування, їх особливостей, організації
справляння податків, зборів і неподаткових платежів, а також проведення податкової політики
України.
Податкова політика і регулювання податків
Метою викладання навчальної дисципліни"Податкова політика і регулювання податків"
є формування системи теоретичних знань і прикладних навичок щодо формування
податкової політики країни, організації податкового регулювання економічних та соціальних
процесів, механізму дії окремих інструментів податкового регулювання, а також особливостей
реалізації регулюючої функції податків в системі оподаткування України.
Стратегічне управління підприємством
Метою вивчення дисципліни є засвоєння загальних теоретико-методологічних засад про
сутність і особливості стратегічного управління на підприємстві, формування вмінь та
навичок використання методологічного апарату та методичного інструментарію розробки
стратегічного плану підприємства та організаційного забезпечення його виконання.
Податкове планування та мінімізація податкових ризиків
Розвиток ринкових відносин в економіці України й формування конкурентного

середовища об'єктивно вимагають упровадження нових підходів до управління податковими
витратами на підприємстві. Нерівномірність і суттєвість рівня податкового навантаження,
наявність "тіньового" сектору економіки призводить до диспропорційності конкурентних
засад, зниження фінансово-економічних показників підприємства й економіки держави в
цілому. В сучасних умовах першочергового значення набуває впровадження в діяльність
підприємств податкового планування – системи заходів підприємства, спрямованої на
максимальне використання можливостей чинного законодавства з метою законної оптимізації
податкових платежів.
Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні операції
Мета навчальної дисципліни - формування комплексу знань з питань теорії та механізму
організації міжнародних кредитно-розрахункових та валютних операцій, формування вмінь та
навичок щодо банківського обслуговування зовнішньоекономічної діяльності
Організація бухгалтерського обліку
Предметом вивчення навчальної дисципліни є діяльність підрозділів і працівників,
зайнятих обліковими, контрольними і аналітичними процесами.
Метою викладання навчальної дисципліни
є засвоєння знань про організацію
облікового, контрольного й аналітичного процесів на підприємстві.
Бухгалтерський облік та звітність в комерційних банках
Основною метою вивчення курсу є формування системи знань із бухгалтерського обліку
та звітності у банках, набуття вмінь і навичок з підготовки та використання облікової
інформації для аналітичної діяльності й обґрунтування управлінських рішень у банківській
діяльності.

