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СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «Облік і оподаткування» 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 «Управління та адміністрування» 

Таблиця 1 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної та 

практичної підготовки 

(Шифр обраної дисципліни в навчальному плані: ПП2.2.01 - ПП2.2.12) 

 
Шифр 

дисципліни в 

каталозі 

вибіркових 

дисциплін 

Назва вибіркової дисципліни семестр 

ВД1 Історія бухгалтерського обліку осінній 

ВД2 Облікова політика підприємства весняний 

ВД3 Внутрішньогосподарський контроль осінній 

ВД4 Облік в зарубіжних країнах осінній 

ВД5 Фінансовий облік у банку осінній 

ВД6 Облік  сільськогосподарських підприємств весняний 

ВД7 Облік і контроль розрахунків весняний 

ВД8 Методі і моделі прийняття рішень в аналізі і аудиту весняний 

ВД9 Облік суб’єктів державного сектору осінній 

ВД10 Облік діяльності ломбардів та кредитних спілок весняний 

ВД11 Стратегічний аналіз осінній 

ВД12 Облік зовнішньоекономічної діяльності весняний 

ВД13 Програмне забезпечення бухгалтерського обліку весняний 

ВД14 Державний фінансовий контроль осінній 

ВД15 Облікове забезпечення корпоративного управління осінній 

ВД16 Страхові послуги весняний 

ВД17 Цифрова економіка весняний 

ВД18 Фінансова безпека осінній 

ВД19 Аналіз в галузях економіки весняний 

ВД20 Фінансовий ринок  весняний 

ВД21 Маркетинг осінній 

ВД22 Цифровий маркетинг  весняний 

ВД23 Цифрові трансформації фінансового посередництва весняний 

 

  



СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ  Перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «Облік і оподаткування» 

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ  07 «Управління та адміністрування» 

Таблиця 2 

Перелік вибіркових навчальних дисциплін циклу загальної підготовки 

(Шифр обраної дисципліни в навчальному плані: ЗК2.1.01-ЗК2.1.04) 

 
Шифр 

дисципліни в 

каталозі 

вибіркових 

дисциплін 

Назва вибіркової дисципліни семестр 

ВД1 Smart-технології весняний 

ВД2 Основи мови програмування SQL осінній 

ВД3 Фінансове право осінній 

ВД4 Графічний дизайн весняний 

ВД5 Основи наукових досліджень осінній 

ВД6 PR-менеджмент осінній 

ВД7 Бренд-менеджмент весняний 

ВД8 Стартап менеджмент  осінній 

ВД9 Краудфандингові та краудінвестингові платформи весняний 

ВД10 Тренінговий курс «Оцінка вартості підприємства» осінній 

ВД11 Міжнародна та регіональна економіка весняний 

ВД12 Лідерство та командна робота осінній 

ВД13 Тайм менеджмент та міжособистісні комунікації в бізнесі весняний 

 

  


