
ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік за видами економічної діяльності» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – формування системи знань та 

вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 

різних галузей економіки України. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 склад та зміст нормативно-правового забезпечення з обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу та господарських операцій на підприємствах та 

організаціях різних галузей економічної діяльності; 

 порядок заповнення первинної документації з обліку активів, 

джерел формування та господарських операцій на підприємствах та 

організаціях різних галузей економічної діяльності; 

 умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного 

на підприємствах та організаціях різних галузей економічної діяльності; 

 порядок систематизації інформації про активи, джерела формування 

та господарські операції на підприємствах та організаціях різних галузей 

економічної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку; 

 склад, структуру та порядок заповнення облікових регістрів та 

звітності на підприємствах та організаціях різних галузей економічної 

діяльності. 

вміти: 

практично використовувати прийоми та способи реєстрації, систематизації 

та узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та 

господарські операції на підприємствах та організаціях різних галузей 

економічної діяльності шляхом використання елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

3. Методи контролю:  



- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи, написання 

рефератів, доповідей, виступи з презентаціями тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 

20 20 20 20 20 100 

Т 1. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 2. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 3. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 4. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 5. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 
 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік у будівництві» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – формування системи знань та 

вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 

будівельної галузі України. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 склад та зміст нормативно-правового забезпечення з обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу та господарських операцій на підприємствах 

будівельної галузі; 

 порядок заповнення первинної документації з обліку активів, 

джерел формування та господарських операцій на підприємствах будівельної 

галузі; 

 умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного 

на підприємствах будівельної галузі; 

 порядок систематизації інформації про активи, джерела формування 

та господарські операції на підприємствах будівельної галузі на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

 склад, структуру та порядок заповнення облікових регістрів та 

звітності на підприємствах будівельної галузі. 

вміти: 

практично використовувати прийоми та способи реєстрації, систематизації 

та узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та 

господарські операції на підприємствах будівельної галузі шляхом 

використання елементів методу бухгалтерського обліку. 

3. Методи контролю:  

- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- тестування; 



- методи практичного контролю: практичні роботи, написання 

рефератів, доповідей, виступи з презентаціями тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 

20 20 20 20 20 100 

Т 1. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 2. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 3. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 4. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 5. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 
 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік  зовнішньоекономічної  діяльності» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування системи теоретичних і практичних знань щодо 

особливостей бухгалтерського обліку при здійсненні зовнішньоекономічної 

діяльності. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 склад та зміст нормативно-правового забезпечення з обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу та господарських операцій суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності; 

 порядок заповнення первинної документації з обліку активів, 

джерел формування та господарських операцій суб’єктів зовнішньоекономічної 

діяльності; 

 умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного 

капіталу суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

 порядок систематизації інформації про активи, джерела формування 

та господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності на 

рахунках бухгалтерського обліку; 

 склад, структуру та порядок заповнення облікових регістрів та 

звітності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності; 

уміти: 

 практично використовувати прийоми та способи реєстрації, 

систематизації та узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний 

капітал та господарські операції суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

шляхом використання елементів методу бухгалтерського обліку 

 

3. Методи контролю: письмовий контроль (відповіді на запитання); 

тестування; методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік зовнішньоекономічної  діяльності» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 



Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. 

Завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Облік зовнішньоекономічної  діяльності» 

становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Гедз М.Й. д.е.н., професор. 
  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік у промисловості» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – формування системи знань та 

вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на промислових 

підприємствах України. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 склад та зміст нормативно-правового забезпечення з обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу та господарських операцій на промислових 

підприємствах; 

 порядок заповнення первинної документації з обліку активів, 

джерел формування та господарських операцій на промислових підприємствах; 

 умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного 

на промислових підприємствах; 

 порядок систематизації інформації про активи, джерела формування 

та господарські операції на промислових підприємствах на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

 склад, структуру та порядок заповнення облікових регістрів та 

звітності на промислових підприємствах. 

вміти: 

практично використовувати прийоми та способи реєстрації, систематизації 

та узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та 

господарські операції на промислових підприємствах шляхом використання 

елементів методу бухгалтерського обліку. 

3. Методи контролю:  

- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи, написання 

рефератів, доповідей, виступи з презентаціями тощо). 



 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Поточний контроль 1 – 20 балів. 

Поточний контроль 2 – 20 балів. 

Самостійна робота – 10 балів. 

Підсумковий контроль (екзамен) – 50 балів. 

 

Разом – 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 
 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    Облік на підприємствах малого бізнесу 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – підготувати компетентних 

фахівців для потреб суб’єктів малого підприємництва в сфері ведення 

бухгалтерського обліку, складання звітності та прийняття на їх основі 

обґрунтованих управлінських рішень. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– сутність та види суб’єктів малого підприємництва; 

– нормативне регулювання господарської діяльності суб’єктів малого 

підприємництва; 

– особливості організації та ведення бухгалтерського обліку на суб’єктах 

малого підприємництва; 

− системи оподаткування, порядок та строки подання податкової звітності 

для суб’єктів малого підприємництва. 

 

3. Методи контролю: 

-  письмовий контроль (розв'язання практичних завдань, тестування); 

- усне опитування базових понять; 

- презентація-захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік на підприємствах малого бізнесу» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. 

Завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Облік на підприємствах малого бізнесу» 

становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік у торгівлі» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – формування системи знань та 

вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в торгівлі. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: склад та зміст нормативно-

правового забезпечення з обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та 

господарських операцій в торгівлі; порядок заповнення первинної документації 

з обліку активів, джерел формування та господарських операцій в торгівлі; 

умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного капіталу в 

торгівлі; порядок систематизації інформації про активи, джерела формування та 

господарські операції в торгівлі; склад, структуру та порядок заповнення 

облікових регістрів та звітності в торгівлі; та вміти: практично використовувати 

прийоми та способи реєстрації, систематизації та узагальнення інформації про 

активи, зобов’язання, власний капітал та господарські операції в торгівлі 

шляхом використання елементів методу бухгалтерського обліку. 

 

3. Методи контролю:  

- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи, написання рефератів, 

доповідей, виступи з презентаціями тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік у торгівлі» здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового 

контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Облік у торгівлі» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Податкова система 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності -  надати майбутнім фахівцям з економіки знання щодо 

організації та функціонування податкової системи в межах податкової політики 

держави. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): знати місце і значення 

облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в 

інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної 

відповідальності підприємств, установ, організацій.; усвідомлювати сутність 

об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і 

місце в господарській діяльності; формувати й аналізувати фінансову, 

управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств, установ, 

організацій та інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень.; володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств; 

знати механізм функціонування бюджетної і податкової систем України та 

враховувати її особливості з метою організації обліку та формування звітності 

на підприємствах; вміти працювати як самостійно, так і в команді; проявляти 

самостійність і відповідальність у роботі, професійну повагу до етичних 

принципів, демонструвати повагу до індивідуального та культурного 

різноманіття.   

 

3. Методи контролю:  

- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи, написання рефератів, 

доповідей, виступи з презентаціями тощо). 

 

 

 

 

 

 



 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Податкова система» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Податкова система» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Третяк Н.М. к.е.н., доцент 

                                                         
 

 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Бюджетна система 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

Освітній ступінь бакалавр 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: надання знань з організації та функціонування бюджетної 

системи і бюджетної політики. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни). У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сутність, призначення та роль 

бюджету держави в загальній схемі фінансових відносин; основні принципи 

бюджетного планування та прогнозування; функції бюджету в ринковій 

економіці; основи бюджетного устрою та принципів побудови бюджетної 

системи держави; бюджетний процес та його етапи; вміти: планувати доходи 

та видатки бюджету; складати кошториси бюджетної установи та бюджетні 

запити; групувати й аналізувати інформаційні дані для аналізу виконання 

бюджету; знаходити можливості оптимізації бюджетних витрат, зменшення 

бюджетного дефіциту; знаходити можливості оптимізації міжбюджетного 

перерозподілу бюджетних коштів. 

 

3. Методи контролю письмовий контроль (тестові завдання з 

дисципліни, відповіді на запитання, розв'язання задач); тестування; 

розрахунково-аналітичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

№ з/п 
Види робіт, виконувані 

студентами 
Методи контролю 

Максимальна кількість 

балів 

1. Індивідуальна робота презентація дослідження 20 

2. Аналітичне есе презентація 20 

3. Експрес-контроль лекцій письмове опитування 20 

4. Модульний контроль письмове опитування 40 

Всього: 100 

 

5. Хто викладає дисципліну Бартош О.М., старший викладач 

  



 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Аналіз господарської діяльності» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: набуття студентами знань щодо методики проведення аналізу 

господарської діяльності підприємств усіх форм власності. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): 

Перелік знань: 

- сучасні методи і прийоми аналізу господарської діяльності;   

- інформаційну базу аналізу господарської діяльності; 

- методику аналізу ресурсів підприємства (організації);   

- можливі резерви для підвищення рівня ефективності виробництва;   

- можливі варіанти розв'язування економічних проблем і формування на 

цій основі потрібних управлінських рішень і пропозицій. 

Перелік умінь:  

- застосовувати сучасні методи і прийоми аналізу  господарської 

діяльності; 

- оцінювати виконання плану на кожній ділянці виробництва; 

- визначати доцільність та ефективність використання ресурсів 

підприємства та організації;   

- виявляти причини і фактори відхилень фактичних показників від 

запланованих; 

- визначати та обчислювати резерви підприємства для підвищення рівня 

ефективності виробництва;   

- розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків і використання 

внутрішніх можливостей для збільшення виробництва та поліпшення якості 

продукції; 

- розв'язувати економічні проблеми і формувати на цій основі необхідні 

управлінські рішення та пропозиції. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (розв'язання задач, виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  



Поточний контроль 1 – 20 балів. 

Поточний контроль 2 – 20 балів. 

Самостійна робота – 10 балів. 

Підсумковий контроль (екзамен) – 50 балів. 

 

Разом – 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Лук’янець О. В., к.е.н., доцент 
 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Аналіз інвестиційних проектів» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: набуття студентами знань щодо методики проведення аналізу 

інвестиційних проектів. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасні методи і прийоми 

аналізу інвестиційних проектів;  інформаційну базу аналізу інвестиційних 

проектів; можливі варіанти розв'язування економічних проблем і формування 

на цій основі потрібних управлінських рішень і пропозицій; та вміти: 

застосовувати сучасні методи і прийоми аналізу  інвестиційних проектів; 

визначати доцільність та ефективність інвестиційних проектів;  розв'язувати 

економічні проблеми і формувати на цій основі необхідні управлінські рішення 

та пропозиції. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (розв'язання задач, виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи; 

- виконання самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Аналіз інвестиційних проектів» здійснюється на основі результатів поточного 

і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) – 50 

балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Аналіз інвестиційних проектів» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Лук’янець О. В., к.е.н., доцент 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни  «Функціонально-вартісний аналіз» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: набуття студентами знань щодо методики проведення 

функціонально-вартісного аналізу. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасні методи і прийоми 

функціонально-вартісного аналізу;  інформаційну базу функціонально-

вартісного аналізу; можливі варіанти розв'язування економічних проблем і 

формування на цій основі потрібних управлінських рішень і пропозицій; та 

вміти: застосовувати сучасні методи і прийоми функціонально-вартісного 

аналізу; визначати доцільність та ефективність функціонально-вартісного 

аналізу;  розв'язувати економічні проблеми і формувати на цій основі необхідні 

управлінські рішення та пропозиції. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (розв'язання задач, виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи; 

- виконання самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Функціонально-вартісний аналіз» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) 

– 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Функціонально-вартісний аналіз» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Лук’янець О. В., к.е.н., доцент 

 
  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Програмне забезпечення бухгалтерського обліку 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності. 
Мета навчальної дисципліни –   допомогти майбутнім фахівцям у сфері обліку, 

оподаткування і аудиту здобути фундаментальні теоретичні знання і 

сформувати практичні навички у вирішенні завдань, які стоять перед 

бухгалтерською, кадровою та економічною службою підприємства за 

допомогою програмного забезпечення  з урахуванням сучасної системи обліку 

та звітності. 
 

  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни) 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

- поняття інформації, основні визначення та поняття інформаційних 

систем та технологій; 

- особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними 

користуватися;  

- склад і взаємозв'язки облікових задач, а також особливості їх 

розв'язання в умовах використання різних технологій обробки економічної 

інформації; 

- основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій; 

- особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними 

користуватися. 

вміти: 

 виконувати постановку типових бухгалтерських задач; 

 розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; 

 визначати склад технологічних операцій обробки даних в умовах 

автоматизації облікових процесів; 

 проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського програмного 

забезпечення;  

 використовувати засоби обчислювальної техніки для автоматизації 

операцій обробки облікової інформації.  

 

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 



− письмовий контроль (диктант з дисципліни, відповіді на запитання, 

розв’язання задач, виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю: (практичні роботи, 

написання рефератів, доповідей: створення та виступ з презентаціями тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

 

Поточний контроль 1 – 30 балів. 

Поточний контроль 2 – 30 балів. 

Самостійна робота – 40 балів. 

 

Разом – 100 балів. 

 

 

5. Хто викладає дисциплін: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент 

 

 

 
 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Програмне забезпечення аналізу і аудиту 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. Мета навчальної дисципліни – формування у студентів системи 

фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у вирішенні завдань 

аналізу і аудиту. 

 

 2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати поняття інформації, основні 

визначення та поняття інформаційних систем та технологій;  склад і 

взаємозв'язки аналітичних задач та завдань аудиту, а також особливості їх 

розв'язання в умовах використання різних технологій обробки економічної 

інформації; основні визначення та поняття інформаційних систем та 

технологій;  та вміти: розробляти алгоритми розв'язання аналітичних задач та 

завдань аудиту; визначати склад технологічних операцій обробки даних в 

умовах автоматизації облікових процесів; проводити оцінку та вибір 

необхідного програмного забезпечення; використовувати засоби 

обчислювальної техніки для автоматизації операцій обробки необхідної 

інформації. 

 

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи); 

- виконання самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Програмне забезпечення аналізу і аудиту» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) 



– 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення навчальної 

дисципліни «Програмне забезпечення аналізу і аудиту» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент 

 

                                                          

 

 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни: Державний фінансовий контроль 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями державного 

фінансового контролю та набуття практичних навичок використання та 

застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції 

контролюючих органів. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати склад та зміст нормативно-

правового та інформаційного забезпечення державного фінансового контролю; 

склад та структуру органів державного фінансового контролю; зміст методики 

надання аудиторських послуг; організаційні засади державного фінансового 

контролю; та вміти: практично використовувати методи і прийоми для 

здійснення контрольних процедур. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (відповіді на запитання);  

- тестування;  

- методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Державний фінансовий контроль» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) 

– 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Державний фінансовий контроль» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О., к.е.н.  

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни: Контроль в бюджетних установах 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями контролю в 

бюджетних установах та набуття практичних навичок використання та 

застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції 

контролюючих органів. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати склад та зміст нормативно-

правового та інформаційного забезпечення контролю в бюджетних установах; 

склад та структуру органів, які можуть здійснювати контроль в бюджетних 

установах; організаційні засади контролю в бюджетних установах; та вміти: 

практично використовувати методи і прийоми для здійснення контрольних 

процедур в бюджетних установах. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (відповіді на запитання);  

- тестування;  

- методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Контроль в бюджетних установах» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) 

– 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Контроль в бюджетних установах» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О., к.е.н. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:  Внутрішньогосподарський контроль 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями управлінського 

контролю та набуття практичних навичок здійснення управлінського контролю. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: види та функції суб'єктів 

внутрішньогосподарського контролю, елементи та етапи формування системи 

внутрішнього контролю, організаційні засади управлінського контролю; та 

вміти: практично застосовувати методи і прийоми внутрішньогосподарського 

контролю. 

 

3. Методи контролю: 

-  письмовий контроль (розв'язання практичних завдань, тестування); 

- усне опитування базових понять; 

- презентація-захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Внутрішньогосподарський контроль» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) 

– 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Гедз М.Й., д.е.н., професор 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і аудиту 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:       Облік у зарубіжних країнах 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: набуття студентами необхідних знань та практичних навичок з 

обліку в зарубіжних країнах, з урахуванням загальноприйнятих принципів, які є 

характерними для облікових систем  країн з розвинутою ринковою економікою. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: особливості обліку, притаманні 

національним системам обліку і фінансової звітності країн з розвинутою 

ринковою економікою; та вміти виконувати типові облікові операції, що 

сформувалися і застосовуються у зарубіжних країнах. 

 

3. Методи контролю: 

-  письмовий контроль (розв'язання практичних завдань, тестування); 

- усне опитування базових понять; 

- презентація-захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік у зарубіжних країнах» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Облік у зарубіжних країнах» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Гедз М.Й., д.е.н., професор 

 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни: Облік і контроль у недержавних пенсійних фондах 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь: перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:  3 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування системи теоретичних і практичних знань щодо 

особливостей бухгалтерського обліку, звітності та контролю у недержавних 

пенсійних фондах. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: склад та зміст нормативно-

правового забезпечення з обліку активів, зобов’язань, власного капіталу та 

господарських операцій недержавних пенсійних фондів; порядок заповнення 

первинної документації з обліку активів, джерел формування та господарських 

операцій недержавних пенсійних фондів; умови визнання та методи оцінки 

активів, зобов’язань та власного капіталу недержавних пенсійних фондів; 

порядок систематизації інформації про активи, джерела формування та 

господарські операції недержавних пенсійних фондів на рахунках 

бухгалтерського обліку; склад, структуру та порядок заповнення облікових 

регістрів та звітності недержавних пенсійних фондів; види та форми контролю 

у недержавних пенсійних фондах; та вміти практично використовувати 

прийоми та способи реєстрації, систематизації та узагальнення інформації про 

активи, зобов’язання, власний капітал та господарські операції недержавних 

пенсійних фондів шляхом використання елементів методу бухгалтерського 

обліку, а також формувати звітність недержавних пенсійних фондів та 

застосовувати процедури контролю за їх діяльністю. 

3. Методи контролю: 

- усне опитування базових понять; 

- письмовий контроль (розв'язання практичних завдань та тестування); 

- захист самостійної роботи. 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік і контроль у недержавних пенсійних фондах» здійснюється на основі 

результатів поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточних 

контролів вивчення навчальної дисципліни «Облік і контроль у недержавних 

пенсійних фондах» становить 100 балів. 

5. Хто викладає дисципліну: Гончаренко О.О., к.е.н., доцент  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Інформаційна безпека  

Назва освітньої програми  071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ЕСТS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: формування у здобувачів вищої освіти компетенцій для 

забезпечення ефективного захисту інформації, необхідних для подальшої 

роботи і органах та структурах з інформаційної безпеки, навчити їх 

застосуванню методів і засобів захисту інформації в умовах широкого 

використання сучасних інформаційних технологій. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни):  
У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: зміст основних 

понять на основі інформаційної комунікативних технологій; зміст концепцій та 

практичних програм інформаційних технологій; методологію спеціальних 

інформаційних операцій на глобальному, регіональному (європейському) та 

національному рівнях; практику досліджень інструментів спеціальних 

інформаційних операцій; зміст зовнішньої та внутрішньої політики України з 

погляду спеціальних інформаційних операцій; концептуальні основи 

національної безпеки України; основні підходи до визначення ключових понять 

(безпека, загроза, система безпеки, забезпечення національної безпеки); 

нормативно-правову базу, що регулює суспільні інформаційні безпекові 

відносини; вміти: використовувати понятійно-категорійний апарат при 

аналізові інформаційної, економічної, екологічної та інших функціональних 

сфер при виборі та реалізації концептуальних підходів щодо управління 

інформаційною безпекою;  на основі моніторингу та аналізу діяльності органів 

влади пропонувати організаційно-правові засоби підвищення ефективності 

діяльності управлінських структур, у тому числі сил забезпечення 

інформаційної безпеки; організовувати управління інформаційною безпекою в 

усіх сферах життєдіяльності суспільства, використовуючи методи теорії 

управління безпекою соціальних систем.  

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми; 

тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей 

створення та виступ з презентаціями тощо), захист курсової роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 



дисципліни «Інформаційна безпека» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Максимальна сума балів, набраних протягом вивчення навчальної дисципліни, 

становить 100 балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні контрольні 

роботи – 60 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Брайченко С.М., к.ю.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Судово-бухгалтерська експертиза 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями, що відповідають 

діючим вимогам до фахівців вищої кваліфікації з економічних спеціальностей, 

зокрема з профілю контрольно-ревізійної діяльності, дослідження 

закономірностей утворення і відображення інформації у бухгалтерському та 

податковому обліку за господарськими операціями по справах, що перебувають 

у провадженні органів дізнання, попереднього слідства чи суду. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати сутність судово-бухгалтерської 

експертизи, її значення та взаємозв’язок із бухгалтерським обліком; правові 

основи організації судово-експертної діяльності; процесуальний порядок 

призначення судово-бухгалтерської експертизи; методику експертних 

досліджень основних фінансово-господарських операцій; порядок формування 

підсумкових документів судово-бухгалтерської експертизи; та уміти: 

користуватися нормативно-правовими актами, які регламентують порядок 

здійснення судово-експертної діяльності;  методично грамотно застосовувати 

прийоми та процедури судово-бухгалтерської експертизи на практиці; 

ознайомлюватися та досліджувати матеріали кримінальних, цивільних, 

господарських справ, що стосуються предмета судово-бухгалтерської 

експертизи; проводити всебічне дослідження документів справи та формувати 

підсумковий документ експерта-бухгалтера. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (розв'язання практичних завдань, тестування);  

- усне опитування базових понять;  

- презентація-захист самостійної роботи.   

 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Судово-бухгалтерська експертиза» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 



набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) 

– 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Судово-бухгалтерська експертиза» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О., к.е.н.  

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Аудит корпоративних систем 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 

практичних навичок проведення аудиту корпоративних систем, виконання 

інших видів аудиторських послуг. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: склад та зміст нормативно-

правового забезпечення аудиту корпоративних систем, порядок планування 

аудиту, методику аудиту, склад, структуру та порядок оформлення робочих та 

підсумкових документів аудитора; вміти: практично використовувати 

аудиторські процедури, оформлювати робочі та підсумкові документи 

аудитора. 

 

3. Методи контролю: 

-  письмовий контроль (розв'язання ситуаційних практичних завдань, 

тестування); 

- усне опитування базових понять; 

- презентація-захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Аудит корпоративних систем» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. Завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Аудит корпоративних систем» становить 100 балів. 

 
 

5. Хто викладає дисципліну: Гедз М.Й., д.е.н., професор 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра фінансів та банківської справи 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  Безпека банківської діяльності 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння  комплексу  знань  і  вмінь  з  методології 

формування  та  реалізації  заходів  безпеки  банківської  діяльності  в  аспектах 

організаційно-нормативних,  економічних,  фізичних  та  програмних  заходів 

забезпечення  стану  стійкої  життєдіяльності  банківської  установи,  за  якої 

здійснюється  реалізація  основних  інтересів  та  пріоритетних  цілей, 

забезпечується  захист  від  зовнішніх  і  внутрішніх  дестабілізуючих  факторів 

незалежно від умов його функціонування.  

  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати мету,  завдання  та  функцій  

системи  забезпечення  безпеки  банківської діяльності;  види банківської 

безпеки та механізмів її реалізації;  основні  засади  організаційно-правового  

базису  організації  безпеки банківської діяльності;  методи аналізу основних 

макроекономічних індикаторів безпеки банківської діяльності; методи захисту 

від недобросовісної конкуренції та промислового шпигунства в банках;    

методи криптографічного захисту банківської інформації, заходів організації 

економічної безпеки банківської діяльності;  основні  засади  фінансового  

моніторингу  в  системі  забезпечення  безпеки банківської діяльності;  досвід  

та  практику  банків  у  створенні  власної  нормативної  бази  з  питань безпеки  

банківської  діяльності  та  використання  основних  правових  норм  для 

організації системи заходів безпеки їх діяльності;  заходи організації захисту 

таємниць банку;  уміти: формувати    заходи  забезпечення  інформаційної  

безпеки  банківської діяльності, а також інформаційно-аналітичного 

забезпечення діяльності банку;  формувати  заходи забезпечення фінансової 

безпеки банку; застосовувати  аналітичний  апарат  щодо  оцінки  рівня  

безпеки  діяльності банку; здійснювати  ідентифікацію  загроз  і  

дестабілізуючих  факторів  безпеки діяльності банківської установи;   

застосовувати    методики  оцінки  рівня  забезпечення  безпеки  банківської 

діяльності;  аналізувати ефективність системи безпеки банківської діяльності;   

  

3. Методи контролю: 

- усний  контроль  (індивідуальне  та  фронтальне опитування);  

письмовий  контроль  (термінологічні  диктанти  з  дисципліни,  

- відповіді  на  запитання,  виконання  вправ);   



- тестування;   

- методи  лабораторно-практичного  контролю:  (перевірка  виконання  

практичних  завдань  в  ході виконання практичних робіт, захист підготовлених 

доповідей та створених на їх підставі презентацій, оцінювання виконання 

завдань при використання методу кейс-стаді, перевірка індивідуальних завдань 

тощо).  

  

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Безпека банківської діяльності» здійснюється на основі результатів поточного 

і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 

балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) – 50 

балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Безпека  банківської  діяльності» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Хуторна М.Е., к.е.н. доцент 

  
 

 

  



 

ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 

практичних навичок щодо методики аналітичних досліджень для виявлення 

резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування управлінських 

рішень в аналізі і аудиті. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати сучасні моделі і методи 

прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті; можливі варіанти 

розв'язування економічних проблем і формування на цій основі потрібних 

управлінських рішень і пропозицій; та вміти застосовувати моделі і методи 

прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті; розв'язувати економічні 

проблеми і формувати на цій основі необхідні управлінські рішення та 

пропозиції. 

 

3. Методи контролю: 

- усне опитування базових понять; 

- письмовий контроль (розв'язання практичних завдань та тестування); 

- захист самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті» здійснюється на основі 

результатів поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточних 

контролів вивчення навчальної дисципліни «Моделі і методи прийняття рішень 

в аналізі і аудиті» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Лук’янець О.В., к.е.н, доцент  

 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Внутрішньофіромові стандарти аудиту 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 

практичних навичок проведення внутрішнього аудиту підприємницьких 

структур та суб’єктів державного сектору, виконання інших видів аудиторських 

послуг. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: склад та зміст нормативно-

правового забезпечення внутрішнього аудиту, порядок планування 

внутрішнього аудиту, методику аудиту, склад, структуру та порядок 

оформлення робочих та підсумкових документів аудитора; вміти: практично 

використовувати аудиторські процедури, оформлювати робочі та підсумкові 

документи аудитора. 

 

3. Методи контролю: 

-  письмовий контроль (розв'язання ситуаційних практичних завдань, 

тестування); 

- усне опитування базових понять; 

- презентація-захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Внутрішньофіромові стандарти аудиту» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. 

Завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Внутрішньофіромові стандарти аудиту» 

становить 100 балів. 

 
 

5. Хто викладає дисципліну: Гедз М.Й., д.е.н., професор 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

Кафедра права і соціально-гуманітарних дисциплін 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни Психологія підприємницької діяльності  

Назва освітньої програми  071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ЕСТS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: розкрити психологічні закономірності підприємницької 

діяльності, сформувати у здобувачів вищої освіти компетенції для забезпечення 

ефективної підприємницької діяльності із застосуванням основних напрямів 

роботи практичного психолога. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

курсу студенти повинні знати: теоретико-методологічні основи психології 

підприємницької діяльності, основні поняття психології підприємницької 

діяльності, міждисциплінарні зв’язки, історію становлення та розвитку даної 

галузі; психологію підприємницької діяльності, психологічні основи 

професіоналізму, зміст функцій підприємницької діяльності; психологію 

особистості керівника підприємства, його професійно важливі якості та риси, 

характеристику стилів керівництва, комунікативні навики управлінця; 

психологію організації, феномени відповідальності та влади в організації, 

психологічні особливості командоутворення, особливості управління 

організацією у ситуації нововведення; психологію конфлікту та формування 

сприятливого соціально-психологічного клімату на підприємстві; психологічні 

аспекти управління людськими ресурсами; вміти: аналізувати основні поняття 

та теоретичні положення психології підприємницької діяльності; 

демонструвати практичні навички ділового спілкування, адекватного 

сприймання і здійснення ефективного психологічного впливу на членів групи;  

подолання труднощів у сфері спільної діяльності, розв’язання конфліктів; 

застосовувати методи психології управління в практичній діяльності, 

розробляти рекомендації щодо становлення і розвитку керівника, 

встановлювати ділові контакти,  підбирати і використовувати активні методи 

навчання для активізації діяльності персоналу; проводити просвітницьку, 

психодіагностичну, експертну, психокорекційну, психоконсультативну та 

психотерапевтичну роботи із проблем підприємницької діяльності.  

 

3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми; 

тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей 

створення та виступ з презентаціями тощо), захист курсової роботи. 

 



4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти: 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів вищої освіти з навчальної 

дисципліни «Психологія підприємницької діяльності» здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною 

шкалою. Максимальна сума балів, набраних протягом вивчення навчальної 

дисципліни, становить 100 балів, в т.ч. за балів, практичні – 40 балів, поточні 

контрольні роботи – 60 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну  Майстренко С.В., к.ф.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік в галузях економіки» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – формування системи знань та 

вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 

різних галузей економіки України. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

знати: 

 склад та зміст нормативно-правового забезпечення з обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу та господарських операцій на підприємствах та 

організаціях різних галузей економічної діяльності; 

 порядок заповнення первинної документації з обліку активів, 

джерел формування та господарських операцій на підприємствах та 

організаціях різних галузей економічної діяльності; 

 умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного 

на підприємствах та організаціях різних галузей економічної діяльності; 

 порядок систематизації інформації про активи, джерела формування 

та господарські операції на підприємствах та організаціях різних галузей 

економічної діяльності на рахунках бухгалтерського обліку; 

 склад, структуру та порядок заповнення облікових регістрів та 

звітності на підприємствах та організаціях різних галузей економічної 

діяльності. 

вміти: 

практично використовувати прийоми та способи реєстрації, систематизації 

та узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний капітал та 

господарські операції на підприємствах та організаціях різних галузей 

економічної діяльності шляхом використання елементів методу 

бухгалтерського обліку. 

 

 



3. Методи контролю:  

- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи, написання 

рефератів, доповідей, виступи з презентаціями тощо). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  
 

Поточне тестування та самостійна робота 

Сума Змістовий модуль 1 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 

20 20 20 20 20 100 

Т 1. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 2. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 3. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 4. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

Т 5. 

– практичні заняття – 10 балів; 

– самостійна робота – 10 балів; 

 

 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:   «Облік на малих підприємствах» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – підготувати компетентних 

фахівців для потреб суб’єктів малого підприємництва в сфері ведення 

бухгалтерського обліку, складання звітності та прийняття на їх основі 

обґрунтованих управлінських рішень. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: 

– сутність та види суб’єктів малого підприємництва; 

– нормативне регулювання господарської діяльності суб’єктів малого 

підприємництва; 

– особливості організації та ведення бухгалтерського обліку на суб’єктах 

малого підприємництва; 

− системи оподаткування, порядок та строки подання податкової звітності 

для суб’єктів малого підприємництва. 

 

3. Методи контролю: 

-  письмовий контроль (розв'язання практичних завдань, тестування); 

- усне опитування базових понять; 

- презентація-захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік на підприємствах малого бізнесу» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт. 

Завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Облік на малих підприємствах» становить 

100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут  

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

Назва освітньої програми  071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ЕСТS  4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності:  ознайомлення з міжнародними стандартами фінансової 

звітності та оволодіння загальноприйнятими принципами та методами 

складання фінансової звітності в Україні. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

курсу студенти повинні знати: перелік основних стандартів, підходи до 

визнання активів, зобов’язань, капіталу, доходів та витрат згідно вимог МСФЗ, 

вимоги до фінансової звітності, способи та методи оцінки активів та 

зобов’язань, взаємозв’язки між обліковим циклом та фінансовою звітністю; 

вміти: проаналізувати господарську операцію та відобразити її у  

відповідній формі фінансової звітності, обґрунтувати вибір конкретного методу 

оцінки активів чи зобов’язань та їх вплив на прибуток компанії, здійснити будь-

які розрахунки щодо елементів фінансової звітності компанії, заповнити 

основні форми фінансової звітності. 

 3. Методи контролю: усний контроль (індивідуальне та фронтальне 

опитування); письмовий контроль (термінологічний диктант, відповіді на 

запитання); вирішення проблемних ситуаційних завдань з кожної теми; 

тестування; методи практичного контролю: (написання рефератів, доповідей 

створення та виступ з презентаціями тощо), захист курсової роботи. 

 

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Міжнародні стандарти фінансовї звітності» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Міжнародні стандарти фінансової звітності» 

становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Рогова Н.В. к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    «Облік в бюджетних установах» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      4 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: засвоєння теорії і практики бухгалтерського обліку суб’єктів 

державного сектору, оволодіння студентами базовими знаннями з організації і 

функціонування обліку суб’єктів державного сектору, формування вміння 

орієнтуватись у законодавчо-нормативних документах та інструктивно-

методичних матеріалах з організації та методики бухгалтерського обліку 

суб’єктів державного сектору. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати теоретичні аспекти 

функціонування суб’єктів державного сектору, зокрема схему руху державних 

фінансових потоків;  нормативні акти, які регламентують порядок організації та 

ведення обліку суб’єктів державного сектору; підходи до організації та 

методики бухгалтерського обліку господарських операцій суб’єктів державного 

сектору; роль, функції та відповідальність бухгалтера, який працює в 

державному секторі; та вміти: організувати систему бухгалтерського обліку 

суб’єктів державного сектору відповідно до норм чинного законодавства; 

відображати господарські операції суб’єктів державного сектору на рахунках 

бухгалтерського обліку; заповнювати звітність суб’єктів державного сектору на 

основі облікової інформації; складати планові та звітні фінансові документи 

суб’єктів державного сектору. 

  

3. Методи контролю  

 письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

 тестування; 

 методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік в бюджетних установах» здійснюється на основі результатів поточного і 

підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 



балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Облік в бюджетних установах» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Рогова Н.В. к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    «Автоматизовані системи економічного аналізу» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      5 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. Мета навчальної дисципліни –  формування у студентів системи 

фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у вирішенні 

завдань, які стоять перед кадровою та економічною службою підприємства за 

допомогою програмного забезпечення  з урахуванням сучасної системи обліку 

та звітності. 

 

 2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: поняття інформації, основні 

визначення та поняття інформаційних систем та технологій; особливості 

автоматизованих робочих місць аналітиків та вміти ними користуватися;  склад 

і взаємозв'язки облікових і управлінських задач, а також особливості їх 

розв'язання в умовах використання різних технологій обробки економічної 

інформації;  основні визначення та поняття інформаційних систем та 

технологій; особливості автоматизованих робочих місць та вміти ними 

користуватися; та вміти: розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; 

визначати склад технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації 

облікових процесів; проводити оцінку та вибір необхідного програмного 

забезпечення; використовувати засоби обчислювальної техніки для 

автоматизації операцій обробки економічної інформації.  

 

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Автоматизовані системи економічного аналізу» здійснюється на основі 

результатів поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань 



самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточних 

контролів вивчення навчальної дисципліни «Автоматизовані системи 

економічного аналізу» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Лук’янець  О.В., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: Державний фінансовий контроль 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями державного 

фінансового контролю та набуття практичних навичок використання та 

застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції 

контролюючих органів. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати склад та зміст нормативно-

правового та інформаційного забезпечення державного фінансового контролю; 

склад та структуру органів державного фінансового контролю; зміст методики 

надання аудиторських послуг; організаційні засади державного фінансового 

контролю; та вміти: практично використовувати методи і прийоми для 

здійснення контрольних процедур. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (відповіді на запитання);  

- тестування;  

- методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Державний фінансовий контроль» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Державний фінансовий контроль» становить 

100 балів. 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О., к.е.н.  

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Аналіз господарської діяльності» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: набуття студентами знань щодо методики проведення аналізу 

господарської діяльності підприємств усіх форм власності. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): 

Перелік знань: 

- сучасні методи і прийоми аналізу господарської діяльності;   

- інформаційну базу аналізу господарської діяльності; 

- методику аналізу ресурсів підприємства (організації);   

- можливі резерви для підвищення рівня ефективності виробництва;   

- можливі варіанти розв'язування економічних проблем і формування на 

цій основі потрібних управлінських рішень і пропозицій. 

Перелік умінь:  

- застосовувати сучасні методи і прийоми аналізу  господарської 

діяльності; 

- оцінювати виконання плану на кожній ділянці виробництва; 

- визначати доцільність та ефективність використання ресурсів 

підприємства та організації;   

- виявляти причини і фактори відхилень фактичних показників від 

запланованих; 

- визначати та обчислювати резерви підприємства для підвищення рівня 

ефективності виробництва;   

- розробити заходи щодо усунення виявлених недоліків і використання 

внутрішніх можливостей для збільшення виробництва та поліпшення якості 

продукції; 

- розв'язувати економічні проблеми і формувати на цій основі необхідні 

управлінські рішення та пропозиції. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (розв'язання задач, виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  



Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Аналіз господарської діяльності» здійснюється на основі результатів 

поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення 

навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» становить 100 балів. 

 

 

5. Хто викладає дисципліну Лук’янець О. В., к.е.н., доцент 
 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: «Програмне забезпечення бухгалтерського обліку» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        4 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. Мета навчальної дисципліни –  формування у студентів системи 

фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у вирішенні 

завдань, які стоять перед бухгалтерською, кадровою та економічною службою 

підприємства за допомогою програмного забезпечення  з урахуванням сучасної 

системи обліку та звітності. 

 

 2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: поняття інформації, основні 

визначення та поняття інформаційних систем та технологій; особливості 

автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними користуватися;  

склад і взаємозв'язки облікових задач, а також особливості їх розв'язання в 

умовах використання різних технологій обробки економічної інформації;  

основні визначення та поняття інформаційних систем та технологій; 

особливості автоматизованих робочих місць бухгалтерів та вміти ними 

користуватися; та вміти: виконувати постановку типових бухгалтерських задач; 

розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад 

технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових 

процесів; проводити оцінку та вибір необхідного бухгалтерського програмного 

забезпечення; використовувати засоби обчислювальної техніки для 

автоматизації операцій обробки облікової інформації.  

 

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Програмне забезпечення бухгалтерського обліку» здійснюється на основі 

результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною 

шкалою. Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється 



сумою набраних балів за виконання практичних завдань і поточних 

контрольних робіт, завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий 

контроль (екзамен) – 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час 

вивчення  навчальної дисципліни «Програмне забезпечення бухгалтерського 

обліку» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Облік  і аналіз в умовах ризику» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності:. 

Основною метою викладання навчальної  дисципліни є знайомство з 

теоретичними основами ризик-менеджменту,  оволодіння практикою 

застосування методів кількісної оцінки ризику в умовах ринкових відносин та 

прийняття ефективних  управлінських рішень в ситуаціях  невизначеності та 

ризику. 
  

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни:  У результаті 

вивчення даної навчальної дисципліни студент повинен знати: суттєву 

характеристику   організацій, підприємств та фірм різних форм власності, а 

також особливості їх функціонування в умовах невизначеності та ризику;  

сутність ризику та причини його виникнення, класифікацію ризиків та 

специфіку управління ними в умовах ринкових відносин;  засоби аналізу та 

кількісної оцінки ризиків з використанням апарата математичної статистики, 

аналітичних, експертних методів;  шляхи та заходи зниження ступеню 

економічних ризиків. У результаті вивчення даної навчальної дисципліни 

студент повинен вміти: ідентифікувати місцезнаходження прогнозованих чи 

виникаючих в процесі господарської діяльності ризиків в загальній системі їх 

класифікації; вибирати та використовувати засоби кількісної оцінки ступеня 

економічних ризиків господарюючих суб’єктів;  

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи). 

 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік  і аналіз в умовах ризику» здійснюється на основі результатів поточного 

і підсумкового контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний 

контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних 



балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  

навчальної дисципліни «Облік  і аналіз в умовах ризику» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Гончаренко О.О., к.е.н., доцент 

 

 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    «Автоматизовані системи обліку в галузях» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. Мета навчальної дисципліни –  формування у студентів системи 

теоретичних знань і практичних навичок у вирішенні завдань, які стоять перед 

системою управління  за допомогою програмного забезпечення  з урахуванням 

особливостей бухгалтерського обліку на підприємствах різних галузей 

економіки України. 

 

 2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: особливості автоматизованих 

робочих місць аналітиків та вміти ними користуватися;  склад і взаємозв'язки 

облікових і управлінських задач, а також особливості їх розв'язання в умовах 

використання різних технологій обробки економічної інформації; та вміти: 

розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад 

технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових 

процесів; проводити оцінку та вибір необхідного програмного забезпечення; 

використовувати засоби обчислювальної техніки для автоматизації операцій 

обробки економічної інформації, практично використовувати прийоми та 

способи реєстрації, систематизації та узагальнення інформації про активи, 

зобов’язання, власний капітал та господарські операції на підприємствах та 

організаціях різних галузей економічної діяльності шляхом використання 

елементів методу бухгалтерського обліку. 

 

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Автоматизовані системи обліку в галузях» здійснюється на основі результатів 

поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 



здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення 

навчальної дисципліни «Автоматизовані системи обліку в галузях» становить 

100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Шинкаренко О.М., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:    «Автоматизовані системи обліку в бюджетних 

установах» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:       перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності. Мета навчальної дисципліни –  формування у студентів системи 

теоретичних знань і практичних навичок у вирішенні завдань, які стоять перед 

системою управління  за допомогою програмного забезпечення  з урахуванням 

особливостей бухгалтерського обліку суб’єктів державного сектору України. 

 

 2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: особливості автоматизованих 

робочих місць аналітиків та вміти ними користуватися;  склад і взаємозв'язки 

облікових і управлінських задач, а також особливості їх розв'язання в умовах 

використання різних технологій обробки економічної інформації; та вміти: 

розробляти алгоритми розв'язання описаних задач; визначати склад 

технологічних операцій обробки даних в умовах автоматизації облікових 

процесів; проводити оцінку та вибір необхідного програмного забезпечення; 

використовувати засоби обчислювальної техніки для автоматизації операцій 

обробки економічної інформації, практично використовувати прийоми та 

способи реєстрації, систематизації та узагальнення інформації про активи, 

зобов’язання, власний капітал та господарські операції суб’єктів державного 

сектору України. 

 

3. Методи контролю 

− усний контроль (індивідуальне та фронтальне опитування); 

− письмовий контроль (відповіді на запитання, розв’язання задач, 

виконання вправ); 

− тестування; 

− методи лабораторно-практичного контролю (практичні роботи). 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Автоматизовані системи обліку в  бюджетних установах» здійснюється на 

основі результатів поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 



набраних балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточних 

контролів вивчення навчальної дисципліни «Автоматизовані системи обліку в 

бюджетних установах» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисциплін: Рогова Н.В., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни  «Облік в сільському господарстві» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: Мета навчальної дисципліни – формування системи знань та 

вмінь з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку в сільському 

господарстві. 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: 

склад та зміст нормативно-правового забезпечення з обліку активів, 

зобов’язань, власного капіталу та господарських операцій в сільському 

господарстві; порядок заповнення первинної документації з обліку активів, 

джерел формування та господарських операцій в сільському господарстві; 

умови визнання та методи оцінки активів, зобов’язань та власного капіталу 

сільськогосподарських підприємств; порядок систематизації інформації про 

активи, джерела формування та господарські операції на сільськогосподарських 

підприємств на рахунках бухгалтерського обліку; склад, структуру та порядок 

заповнення облікових регістрів та звітності на сільськогосподарських 

підприємств. 

вміти: практично використовувати прийоми та способи реєстрації, 

систематизації та узагальнення інформації про активи, зобов’язання, власний 

капітал та господарські операції на сільськогосподарських підприємств шляхом 

використання елементів методу бухгалтерського обліку. 

3. Методи контролю:  

- письмовий контроль (відповіді на запитання, розв'язання задач, 

виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи, написання 

рефератів, доповідей, виступи з презентаціями тощо). 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Облік в сільському господарстві» здійснюється на основі результатів 

поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення 

навчальної дисципліни «Облік в сільському господарстві» становить 100 балів. 

5. Хто викладає дисципліну Шинкаренко О. М., к.е.н., доцент. 



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:  «Ціноутворення» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 

практичних навичок щодо ціноутворення та розробки цінової політики. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати сутність ціни як ринкової 

категорії, які є види цін, механізм формування цін; принципи ринкового 

ціноутворення та ціноутворення на різних типах ринків; склад ціни та її 

структуру, методи встановлення цін; порядок ціноутворення при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності; та вміти практично використовувати 

прийоми та способи ціноутворення. 

 

3. Методи контролю: 

- усне опитування базових понять; 

- письмовий контроль (розв'язання практичних завдань та тестування); 

- захист самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Ціноутворення» здійснюється на основі результатів поточного контролю знань 

(залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль здійснюється на 

практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за виконання тестових і 

практичних завдань, завдань самостійної роботи. Максимальна сума балів, 

набраних під час поточних контролів вивчення навчальної дисципліни 

«Ціноутворення» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Лук’янець О.В., к.е.н.,доцент   
 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

Назва дисципліни: «Контроль діяльності суб’єктів господарювання» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                 перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS:        3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями контролю в 

бюджетних установах та набуття практичних навичок використання та 

застосування нормативно-правової бази, яка регулює контрольні функції 

контролюючих органів. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких 

набуде студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен: знати склад та зміст нормативно-

правового та інформаційного забезпечення контролю діяльності суб’єктів 

господарювання; склад та структуру органів, які можуть здійснювати контроль 

діяльності суб’єктів господарювання; організаційні засади контролю в 

бюджетних установах; та вміти: практично використовувати методи і прийоми 

для здійснення контрольних процедур в бюджетних установах. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (відповіді на запитання);  

- тестування;  

- методи практичного контролю: практичні роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Контроль діяльності суб’єктів господарювання» здійснюється на основі 

результатів поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання тестових і практичних завдань, завдань 

самостійної роботи. Максимальна сума балів, набраних під час поточних 

контролів вивчення навчальної дисципліни «Контроль діяльності суб’єктів 

господарювання» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Дземішкевич І.О., к.е.н. 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни  «Аналіз фінансової звітності підприємства» 

Назва освітньої програми 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 

Кількість кредитів за ECTS  3 

 

1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: набуття студентами знань щодо методики проведення аналізу 

фінансової звітності підприємства. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): У результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: сучасні методи і прийоми 

аналізу фінансової звітності підприємства;  інформаційну базу аналізу 

фінансової звітності; можливі варіанти розв'язування економічних проблем і 

формування на цій основі потрібних управлінських рішень і пропозицій; та 

вміти: застосовувати сучасні методи і прийоми аналізу  фінансової звітності; 

розв'язувати економічні проблеми і формувати на цій основі необхідні 

управлінські рішення та пропозиції. 

 

3. Методи контролю: 

- письмовий контроль (розв'язання задач, виконання вправ); 

- тестування; 

- методи практичного контролю: практичні роботи; 

- виконання самостійної роботи. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Аналіз фінансової звітності підприємства» здійснюється на основі результатів 

поточного контролю знань (залік) за 100-бальною шкалою. Поточний контроль 

здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою набраних балів за 

виконання тестових і практичних завдань, завдань самостійної роботи. 

Максимальна сума балів, набраних під час поточних контролів вивчення 

навчальної дисципліни «Аналіз фінансової звітності підприємства» становить 

100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну Лук’янець О. В., к.е.н., доцент 

  



ДВНЗ «Університет банківської справи» 

Черкаський навчально-науковий інститут 

Кафедра обліку і оподаткування 

 

 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни:  «Внутрішньогосподарський контроль» 

Назва освітньої програми: 071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь:                  перший (бакалаврський)  

Кількість кредитів за ECTS:      3 

 

 1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної 

спеціальності: оволодіння базовими теоретичними знаннями управлінського 

контролю та набуття практичних навичок здійснення управлінського контролю. 

 

2. Заплановані результати навчання (перелік знань і умінь, яких набуде 

студент після опанування даної дисципліни): в результаті вивчення 

навчальної дисципліни студент повинен знати: види та функції суб'єктів 

внутрішньогосподарського контролю, елементи та етапи формування системи 

внутрішнього контролю, організаційні засади управлінського контролю; та 

вміти: практично застосовувати методи і прийоми внутрішньогосподарського 

контролю. 

 

3. Методи контролю: 

-  письмовий контроль (розв'язання практичних завдань, тестування); 

- усне опитування базових понять; 

- презентація-захист індивідуального науково-дослідного завдання. 

 

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти:  

Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни 

«Внутрішньогосподарський контроль» здійснюється на основі результатів 

поточного і підсумкового контролю знань (екзамен) за 100-бальною шкалою. 

Поточний контроль здійснюється на практичних заняттях, оцінюється сумою 

набраних балів за виконання практичних завдань і поточних контрольних робіт, 

завдань самостійної роботи (всього 50 балів). Підсумковий контроль (екзамен) 

– 50 балів. Максимальна сума балів, набраних під час вивчення  навчальної 

дисципліни «Внутрішньогосподарський контроль» становить 100 балів. 

 

5. Хто викладає дисципліну: Гедз М.Й., д.е.н., професор 
 


