
  
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 

Факультет управління та фінансових технологій 
 

Кафедра обліку та оподаткування 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Навчальна 
дисципліна 

ЗВД1 Роль бухгалтера у бізнес-середовищі 
 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит»  
«Фінанси та банківська справа» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 
«Комп’ютерні науки» 
«Кібербезпека у фінансових технологіях» 

спеціальність 071 Облік та оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
122 Комп’ютерні науки 
125 Кібербезпека 

Освітній ступінь Бакалавр 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

розширення світогляду і свідомості студентів в сфері бізнесу  
вивчення закономірностей функціонування підприємства. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання сутності основних економічних законів, 
принципів і категорій, економічної термінології, розуміння основ функціонування 
ринкового механізму та закономірностей розвитку економічних систем; 

РНД 2  Здобувач розуміє роль і функції суб’єктів національної економіки, 
принципи раціональної поведінки споживачів та виробників у ринкових умовах; 

РНД3 Здобувач володіє знаннями принципів та прийомів мікроекономічного та 
макроекономічного аналізу, використання отриманих результатів для вирішення 
практичних завдань; 

РНД 4  Здобувач самостійно виконує економічні розрахунки, які пов’язані з 
аналізом і обґрунтуванням раціональної поведінки мікросистем та макросистем у 
ринкових умовах; 

РНД 5 Здобувач демонструє знання та розуміння сутності та передумов 
формування макроекономічної рівноваги, причин макроекономічних коливань та 
макроекономічної нестабільності; 

РНД 6 Здобувач обирає критерії та складає судження стосовно економічної 
ефективності господарських явищ та процесів на мікро- та макроекономічному 
рівнях; 

РНД 7 Здобувач використовує теоретичні положення для оцінки сучасних 
закономірностей і тенденцій економічного розвитку, аналізу ефективності 
економічної політики на мікро- та макроекономічному рівнях; 

РНД 8 Здобувач володіє вмінням використання механізму дії економічних законів 
до економічної політики і  господарської практики, визначення місця України у 
світовому економічному просторі. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Організаційно-правові форми бізнесу, їх стейкхолдери та  зовнішнє 
середовище 

Тема 2. Організаційна структура бізнесу, її призначення в системі управління 



Тема 3. Системи обліку та звітності, контролю та відповідності 
Тема 4. Управління і керівництво працівниками  та командами 
Тема 5. Особиста ефективність та спілкування 
Тема 6. Професійна етика в обліку та бізнесі 
Тема 7. Професія бухгалтер в Україні 
Тема 8 Історія бухгалтерського обліку 
Тема 9. Історія розвитку і становлення аудиту в Україні 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 100 балів. 
Підсумковий контроль – залік 

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Усні відповіді, розв’язування теоретичних та 
практичних завдань 

до 20 балів 

Письмові опитування, тестування до 10 балів 

Написання економічних есе, тез та виступ на 
науковій конференції 

до 20 балів 

Підсумкова індивідуальна робота 30 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 80 

Підсумковий контроль: залік 20 

Всього 100 
 

Викладач/   
викладачі 

Курносов Олександр Володимирович 
 

Забезпечення  Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Мультимедійна дошка; 3. Комп’ютери. 



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 
 

Факультет управління та фінансових технологій 
 

Кафедра менеджменту та соціально-гуманітарних дисциплін 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

 Навчальна 
дисципліна 

ЗВД1 Філософія та суспільство: філософія. соціологія. політологія 

1. Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит»  
«Фінанси та банківська справа» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 
«Комп’ютерні науки» 
«Кібербезпека у фінансових технологіях» 

2. спеціальність 071 Облік та оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та страхування 
073 Менеджмент 
122 Комп’ютерні науки 
125 Кібербезпека 

3. Освітній ступінь Бакалавр 

4. Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 

5. Статус дисципліни вибіркова 

6. Мета вивчення 
дисципліни 

Сформувати основи наукового світогляду студентів, засади їх 
методологічної культури. Засвоєні при вивченні курсу знання мають стати 
теоретичною основою світосприйняття, практичної та дослідницької 
діяльності, особистої життєвої позиції майбутнього фахівця. 

7. Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Студент знає свої права і обов’язки як члена суспільства, аналізує та 
узагальнює цінності громадянського суспільства, позитивно оцінює  
верховенство права, усвідомлює зміст прав і свобод людини і громадянина в 
Україні, застосовує набуті знання в конкретних професійних ситуаціях. 
РНД 2 Студент розуміє зміст сучасної наукової парадигми, загальнофілософські 
методи наукового пізнання,  оцінює значення науки для суспільного розвитку 
та власного професійного зростання, аналізує  її роль у професійній діяльності 
та застосовує наукові досягнення в процесі досліджень та в професійній 
практиці.  
РНД 3 На основі знань про парадигмальні засади розвитку сучасної культури та 
актуальні морально-етичні концепції студент синтезує нове знання про власну 
роль як фахівця у примноженні досягнень суспільства. 
РНД 4 Студент демонструє навички взаємодії, лідерства, командної та 
індивідуальної роботи, аналізує  та оцінює її результат та власний внесок у 
нього.  
РНД 5 Студент оцінює правові, соціальні та економічні наслідки 
функціонування комерційних організацій на основі знань актуальних 
соціально-філософських, соціологічних та політологічних теорій.  
РНД 6 Студент узагальнює та концептуалізує емпіричні дані комунікативного 
процесу в комерційній організації, бере в ньому участь та намагається 
спрямовувати його у напрямку втілення не лише власного, а й суспільного 
блага. 
РНД 7 На основі розуміння принципів та соціально-філософських концепцій 
соціальної відповідальності, полікультурності, соціального різноманіття, 
толерантності, рівних можливостей студент синтезує набуті знання та 
перетворює їх на власні переконання, реалізуючи їх в процесі міжособистісної 
та професійної комунікації. 



РНД 8 Студент розуміє сутність та має навички критичного мислення, 
самостійності та автономності в мисленневій (зокрема, дослідницькій) 
діяльності, є відкритим до нових знань, здатен до критики та самокритики на 
основі об’єктивних критеріїв.     

8. Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Змістовий модуль 1. Філософія 
Тема 1. Філософія як світогляд, її призначення, зміст і функції в суспільстві. 
Тема 2. Філософія античного світу. 
Тема 3. Філософія Нового часу та доби Просвітництва. 
Тема 4. Сучасна світова філософія. 
Тема 5.  Гносеологія. Соціальна філософія. Філософська антропологія. 
Змістовий модуль 2. Соціологія 
Тема 1. Історія соціальних та політичних вчень 
Тема 2.  Суспільство як соціальна система 
Тема 3.  Особистість у системі соціальних зв’язків. Роль особистості у 

соціальних і політичних процесах. Лідерство. 
Тема 4. Культура, освіта, релігія як соціальні інститути, їх вплив на соціальні та 

політичні процеси 
Тема 5. Конфлікти як соціальне явище. Соціальний і політичний конфлікт.  
Змістовий модуль 3. Політологія 
Тема 1.  Політична система суспільства. Влада та владні відносини.  
Тема 2. Політичні режими. Демократія як форма і спосіб організації суспільно-

політичного життя. Влада і суспільство в умовах демократії. 
Тема 3. Громадянське суспільство та його інститути. Політичні еліти і політичне 

лідерство. 
Тема 4. Вибори як головний інститут демократії.  
Тема 5. Політична свідомість і політична культура. Політична ідеологія та 

основні ідейно-політичні течії сучасності. Політичне маніпулювання. 
Тема 6. Етнополітика та особливості сучасного світового політичного процесу. 

9. Форми поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 55 балів. 
Підсумковий контроль – залікова робота – 45 балів 

10. Мова навчання українська 

11. Критерії оцінювання 
результатів 
навчання 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна, заочна форма навчання 

Поточний контроль:  

Модуль 1. Філософія 15 

Модуль 2. Соціологія 15 

Модуль 3. Політологія 15 

Презентація та захист індивідуальної 
роботи 

10  

Всього за результатами поточного 
контролю: 

55 

Підсумковий контроль: залікова робота 45 

Всього 100 
 

12. Викладачі Топалоса С.О., кандидат політичних наук, доцент 
Чистіліна Т.О., кандидат філософських наук, доцент 

13. Забезпечення   1 Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Мультимедійна дошка;  
3. Комп’ютери. 

 
 


