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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

ФВД 11 Консалтинговий бізнес  
(рівень В – Антикризовий консалтинг) 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Офіційна 
назва 

освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Фокус 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній 
ступінь 

Бакалавр 

Обсяг 
дисципліни в 

кредитах 
ECTS 

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова 

Мета 
вивчення 

дисципліни 

сформувати у майбутніх фахівців з управління знання та навички управління в 
кризових ситуаціях. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1.  демонструє ознаки та класифікацію кризових явищ в економіці та в 
системі управління; 
РНД 2.  демонструє розуміння економічного механізму виникнення кризового 
стану на мікрорівні; 
РНД 3. демонструє розуміння основних умов готовності підприємства, 
менеджерів і персона лу до подолання кризових явищ на мікрорівні; 
РНД 4. демонструє розуміння принципи формування стратегічного підходу до 
розвитку підприємства з урахуванням потенційних кризових явищ; 
РНД 5. демонструє розуміння методики діагностики та подолання кризових 
явищ на мікро-рівні. 
РНД 6. демонструє знання з експрес-діагностики стану підприємства з метою 
виявлення потенційних (прихованих) кризових ситуацій та явищ; 
РНД 6. Демонструє вміння скласти прогноз розвитку кризових ситуацій на 
підставі проведеного експрес-аналізу; 
РНД 6. Демонструє вміння визначити основні напрями подолання кризових 
явищ на підприємстві.  

Зміст 
навчальної 
дисципліни 
за темами 

Тема № 1 Характеристика кризових явищ в економіці та підприємництві 
Тема № 2 Сутність, параметри та чинники кризових ситуацій і явищ 
Тема № 3 Типологія кризових явищ та ситуацій 
Тема № 4 Кризові явища в економіці виробничих систем 
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Тема № 5 Економічний механізм виникнення кризового стану виробничої 
системи 
Тема № 6 Організаційні аспекти готовності підприємства до функціонування в 
кризових ситуаціях 
Тема № 7 Стратегічний план як основа антикризового управління 
Тема № 8 Методи прогнозування економічної кон’юнктури та виникнення 
кризових явищ на мікрорівні 
Тема № 9 Стратегічний і оперативний контролінг діяльності підприємства 
Тема № 10 Методи оцінки та аналізу фінансово-виробничої діяльності 
підприємства 
Тема № 11 Розробка концепції антикризового управління підприємством 
Тема № 12 Реалізація концепції антикризового управління підприємством 
Тема № 13 Профілактика кризових ситуацій на підприємстві 
Тема № 14 Створення групи антикризового управління на підприємстві 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – залік – 50 балів 

Мова 
навчання 

українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 
Комплексні контрольні роботи 

до 40 балів 

 Тези та виступ на конференції з науковою 
доповіддю або Презентація та захист 
індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

Викладач/   
викладачі 

Піскунов Роман Олександрович, завідувач кафедри обліку і оподаткування, 
к.е.н., доцент 

Забезпечення  Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД 12 Консалтинговий бізнес  
(рівень С – Аудит та підтвердження звітності) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з теорії та практики аудиту, 
інноваційних підходів до його реалізації, набуття навичок застосування 
міжнародних професійних стандартів під час виконання завдань з аудиту 
фінансової звітності. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Володіє теоретичними знаннями щодо порядку виконання 
комплексної процедури планування завдань з аудиту фінансової звітності. 
РНД 2 Розуміє сутність основних положень категоріального апарату стосовно 
концептуальних основ виконання завдань з аудиту фінансової звітності; 
розбіжності між внутрішнім та зовнішнім аудитом. 
РНД 3 Демонструє вміння проводити формулювати та вірно застосовувати 
понятійний апарат щодо аудиторських завдань з урахуванням вимог 
міжнародних професійних стандартів. 
РНД 4 Демонструє вміння розробляти алгоритм аудиторського оцінювання 
системи внутрішнього контролю компанії-клієнта. 
РНД5 Демонструє знання та вміння вибору методики та застосування 
аудиторських процедур під час аудиту фінансової звітності. 
РНД 6 Розуміє необхідність визначати та застосовувати відповідні 
аудиторські процедури щодо отримання аудиторських доказів під час 
аудиту фінансової звітності. 
РНД 7 Демонструє здатність застосовувати на практиці теоретичні засади 
аудиторської діяльності, складати лист-зобов’язання аудитора, договір на 
виконання завдань з аудиту, меморандум планування та складати звіт 
незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1 (А). Концептуальна основа та регулювання аудиторської діяльності. 
Тема 2 (В). Планування та оцінка ризиків. 
Тема 3 (С). Внутрішній контроль: тестування та оцінка ризику 
неефективності. 
Тема 4 (D). Аудиторські докази. 
Тема 5 (Е). Узагальнення результатів аудита, формулювання думки та 
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надання звіту незалежного аудитора. 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен – 50 балів 

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 

Максимальна кількість 
балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  
Опитування або розв’язання проблемних ситуацій 
на семінарах до 10 балів 

Практична перевірка (розв’язання аналітичних 
задач, ситуаційних вправ) до 15 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 10 балів 

Захист презентацій або  дослідно-аналітичних робіт  до 15 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 
Підсумковий контроль: екзамен 50 
Всього 100 

 

Викладач/   
викладачі 

Малахов В.А., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування  
 

Забезпечення  1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД 13 Економічний аналіз  
(рівень В – Аналітичне забезпечення в бізнес-плануванні) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 
 

Фокус освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати практичні завдання в бізнес-
плануванні, застосовуючи концептуальні основи аналітичного забезпечення 
стратегічного управління. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Демонструє знання з облікової, аналітичної, контрольної систем 
інформаційного забезпечення користувачів обліково-аналітичної інформації 
у вирішенні проблем в сфері бізнес-планування. 
РНД 2 Розуміє особливості практики здійснення аналізу діяльності 
підприємств різних форм власності у системі планування та прогнозування. 
 РНД 3  Розуміє вимоги до діяльності аналітика, зумовлені необхідністю 
забезпечення антикризового управління суб’єктом господарювання в 
системі сталого розвитку України. 
РНД 4 Визначає сутність об’єктів аналітичного забезпечення та розуміє їх 
роль і місце в плануванні реалізації стратегії діяльності суб’єкта 
господарювання. 
РНД 5 Формує та аналізує фінансову, управлінську, податкову і статистичну 
звітність підприємств та правильно інтерпретує отриману інформацію для 
прийняття стратегічних  управлінських рішень. 
РНД 6 Застосовує комп’ютерні технології в системі аналітичного 
забезпечення бізнес-планування. 
РНД 7  Демонструє знання щодо механізмів функціонування бюджетної 
системи України з метою формування прогнозної звітності на підприємствах. 
РНД 8 Усвідомлює особливості функціонування підприємств у сучасних 
умовах господарювання та демонструє розуміння їх ринкового 
позиціонування.  
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Зміст 
навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Економічний аналіз у системі планування і прогнозування 
Тема 2. Аналітичне забезпечення стратегічного управління 
Тема 3. Аналітичне забезпечення планування реалізації стратегії діяльності  
Тема 4. Аналіз і оцінка ринкових позицій суб’єкта господарювання 
Тема 5. Аналіз обґрунтованості планових завдань та виконання планів 
Тема 6. Прогнозне моделювання в бізнес-плануванні. 
Тема 7. Аналітичне забезпечення антикризового управління. 

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:  
Опитування або розв’язання проблемних ситуацій 
на семінарах до 10 балів 

Практична перевірка (розв’язання аналітичних 
задач, ситуаційних вправ) до 15 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 20 балів 

Захист презентацій або  дослідно-аналітичних робіт  до 25 балів 

Підсумкова контрольна робота до 30 балів 
Всього за результатами поточного контролю: 100 
Всього 100 

 

Викладач/   
викладачі 

Шубіна С.В., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування  
 

Забезпечення  1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД 14 Консалтинговий бізнес 
 (рівень D – Методи прийняття рішень в аналізі і аудиті) 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Офіційна 
назва 

освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Фокус 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній 
ступінь 

Бакалавр 

Обсяг 
дисципліни в 

кредитах 
ECTS 

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова 

Мета 
вивчення 

дисципліни 

формування у студентів системи теоретичних знань і практичних навиків, 
необхідних для прийняття обґрунтованих управлінських рішень з ефективним 
застосуванням знань з бухгалтерського обліку та економічного аналізу. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 . демонструє вміння використовувати методи і моделі для розв'язання 
задач обліку, аналізу і аудиту;  
РНД 2 . демонструє вміння ідентифікувати проблемні ситуації та  визначати 
технологію розробки та реалізації господарських рішень на основі системності  
РНД 3 . демонструє вміння здійснювати обґрунтований вибір методів та 
моделей для формування ефективних господарських рішень  здійснювати 
обґрунтований вибір методів та моделей для формування ефективних 
господарських рішень 
РНД 4 . демонструє вміння обґрунтовувати рішення з використанням 
моделей: управління запасами; оцінки ефективності інвестицій в основні 
фонди; оцінки 
ефективності фінансових інвестицій фінансового; управлінських рішень на 
основі ситуаційного аналізу та обґрунтовувати стратегічні управлінські 
рішення 
РНД 5. демонструє вміння підготовки управлінського проекту з 
використанням: методів і моделей для розв'язання задач обліку, аналізу і 
аудиту; аналізу вигод та витрат підприємства та доречність інвестицій та 
обрати оптимальний варіант з урахуванням зазначених критеріїв;  
РНД 6.  Демонструє знання сутність, принципи і вимоги до управлінських 
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рішень; методів і техніки підготовки проектів управлінських рішень; моделі і 
методи прийняття рішень з управління фінансовими та господарськими 
ресурсами 
 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 
за темами 

Тема 1. Сутність, принципи і вимоги до управлінських рішень  
Тема 2. Системний аналіз управлінських проблем  
Тема 3. Методики та техніки  підготовки проектів управлінських рішень  
Тема 4. Програмно-цільове управління та управлінські рішення  
Тема 5. Аналіз варіантів і підготовка проекті в управлінських рішень 
Тема 6. Моделі розв’язання проблем беззбитковості діяльності  
Тема 7. Методи аналізу вигід і витрат  
Тема 8. Методи і моделі аналізу інвестицій в основні фонди 
Тема 9. Методи і моделі аналізу фінансових інвестицій 
Тема 10. Методи ситуаційного аналізу в прийнятті управлінських рішень Тема 
11. Моделі управління матеріальними запасами 
Тема 12. Моделі фінансового управління 
Тема 13. Методи прийняття стратегічних управлінських рішень  
Тема 14. Моделі і методи прийняття рішень у прогнозуванні розвитку 
підприємства 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 50 балів. 
Підсумковий контроль – залік – 50 балів 

Мова 
навчання 

українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль: 
Комплексні контрольні роботи 

до 40 балів 

 Тези та виступ на конференції з науковою 
доповіддю або Презентація та захист 
індивідуальної (дослідницько-аналітичної) роботи 

до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: залік 50 

Всього 100 
 

Викладач/   
викладачі 

Піскунов Роман Олександрович, завідувач кафедри обліку і оподаткування, 
к.е.н., доцент 

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. 
Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД 15 Консалтинговий бізнес  
(рівень Е  – Управлінський контролінг) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Обсяг дисципліни 
в кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з організації та методики 
управлінського контролінгу, його вдосконалення з урахуванням передового 
зарубіжного досвіду 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст управлінського 
контролінгу, його принципи і призначення та отримує здатність прогнозувати 
майбутні наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь 
РНД 2. Здобувач застосовує облікову інформацію, результати аналізу та 
контролю для прийняття управлінських рішень та вирішення конкретних 
практичних ситуацій 
РНД 3. Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 
взаємозв’язки та відхилення фактичних даних від їх нормативних або 
бюджетних значень, і за даними висновків узагальнює інформацію для 
одержання найбільш ефективного результату 
РНД 4. Здобувач надає оцінку різним варіантам прийняття управлінських 
рішень, що використовуються для перспективного планування та контролінгу 
діяльності підприємства 

РНД 5. Здобувач самостійно приймає рішення та несе відповідальність за них, 
враховуючи професійну повагу до етичних принципів відповідної професійної, 
соціальної та емоційної поведінки 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Контролінг: сутність, функції, види та основні завдання 
Тема 2. Характеристика об’єктів контролінгу 
Тема 3. Організація управлінського обліку в системі контролінгу  
Тема 4. Система планування та бюджетування на підприємстві 
Тема 5. Методичний інструментарій оперативного контролінгу 
Тема 6. Експертна діагностика фінансово-господарського стану підприємства 
Тема 7. Контролінг інвестиційних проектів  
Тема 8. Організаційно-методичні основи формування та функціонування 
контролінгу на підприємстві 
Тема 9. Контролінг у системі прийняття управлінських рішень 
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Форми поточного 
та підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 80 балів. 
Підсумковий контроль – за – 20 балів 

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів з навчальної дисципліни 
здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю знань 
(залік) за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і 
оцінюється сумою набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на 
семінарських та індивідуальних заняттях навчальної дисципліни 
«Управлінський контролінг» становить 80 балів. 

Викладач/   
викладачі 

Пеняк Ю.С., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.  

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

   

  



                                          Варіативна компонента "Бізнес-аналітика і консалтинг" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

ФВД16 Економічний  аналіз  
(рівень D –Аналіз фінансових інструментів) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

Бізнес-аналітика і аудит 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 

Фокус освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати практичні завдання з аналізу 
фінансових інструментів, застосовуючи концептуальні основи аналітичного 
забезпечення процесу управління. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Демонструє знання з облікової, аналітичної, контрольної систем 
інформаційного забезпечення користувачів обліково-аналітичної 
інформації у сфері фінансових інструментів. 
РНД 2 Розуміє особливості практики здійснення аналізу діяльності 
підприємств різних форм власності у системі планування та 
прогнозування. 
 РНД 3  Розуміє вимоги до діяльності аналітика, зумовлені необхідністю 
забезпечення антикризового управління суб’єктом господарювання в 
системі сталого розвитку України. 
РНД 4 Визначає сутність об’єктів аналітичного забезпечення та розуміє їх 
роль і місце в плануванні реалізації стратегії діяльності суб’єкта 
господарювання. 
РНД 5 Формує та аналізує фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретує отриману 
інформацію для прийняття стратегічних  управлінських рішень. 
РНД 6 Застосовує комп’ютерні технології в системі аналітичного 
забезпечення бізнес-планування. 
РНД 7  Усвідомлює особливості функціонування підприємств у сучасних 
умовах господарювання та демонструє розуміння їх ринкового 
позиціонування.  

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Фінансові інструменти: сутність, функції та роль у економіці 
Тема 2. Методи аналізу фінансових інструментів 
Тема 3. Аналіз фінансових активів 
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Тема 4. Аналіз фінансових зобов’язань 
Тема 5. Аналіз інструментів власного капіталу 
Тема 6. Аналіз похідних фінансових інструментів 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 100 балів. 
Підсумковий контроль – екзамен 

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 

Максимальна 
кількість балів 

Денна форма 
навчання 

Поточний контроль:  

Змістовний модуль 1 
Участь у обговоренні питань, які виносяться на 
семінарські заняття 

2 х 5 = 10 балів 
 

Змістовний модуль 2 
Участь у обговоренні питань, які виносяться на 
семінарські заняття 

2 х 5 = 10 балів 
 

Презентація та захист індивідуальної  (дослідно-
аналітичної) роботи 

до 30 балів 

Підсумковий контроль (іспит) 50 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 100 
 

Викладач/   
викладачі 

Мірошник О.Ю., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування  
 

Забезпечення  1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. 
Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД 17 Менеджмент та управлінський облік  
(рівень С – Управлінський аналіз і консалтинг) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 
 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 

Фокус освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати практичні завдання з 
управлінського аналізу і консалтингу, що передбачає застосування 
концептуальних основ менеджменту та управлінського обліку. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Розуміє місце і значення аналітичної та контрольної систем в 
інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної 
інформації, а також організаційно-економічний механізм управління 
підприємством у вирішенні проблем управлінського аналізу і 
консалтингу в системі прийняття  ефективних управлінських рішень 
 РНД 2  Володіє методичним інструментарієм та розуміє особливості 
практики здійснення управлінського аналізу і консультативної діяльності 
щодо підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів.   
 РНД 3  Визначає сутність об’єктів управлінського аналізу і консалтингу та 
розуміє їх роль і місце в системі прийняття управлінських рішень суб’єкта 
господарювання. 

РНД 4 Формує та аналізує фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретує отриману 
інформацію для прийняття стратегічних  управлінських рішень. 

РНД 5 Застосовує комп’ютерні технології в процесі здійснення 
управлінського аналізу і консультативної діяльності суб’єктів 
господарювання 

РНД 6 Демонструє знання щодо механізмів функціонування бюджетної 
системи України з метою формування прогнозної звітності на 
підприємствах. 
РНД7 Усвідомлює особливості функціонування підприємств у сучасних 
умовах господарювання та демонструє розуміння їх ринкового 
позиціонування 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Роль і місце управлінського аналізу в системі управління 
підприємством. 

Тема 2. Методологічні основи управлінського аналізу. 
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Тема 3. Стратегічний управлінський аналіз. 

Тема 4. Аналіз зовнішнього середовища.  
 
Тема 5. Аналіз техніко-організаційного рівня виробництва.  
Тема 6. Аналіз ефективності використання ресурсів підприємства. 
Тема 7. Аналіз витрат та фінансових результатів підприємства. 
Тема 8. Сутність та зміст управлінського консультування. 
Тема 9. Стратегія консалтингової фірми. 
Тема 10. Процес та методологія консультаційної діяльності. 

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:  
Опитування або розв’язання проблемних ситуацій 
на семінарах до 10 балів 

Практична перевірка (розв’язання аналітичних 
задач, ситуаційних вправ) до 15 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 20 балів 

Захист презентацій або  дослідно-аналітичних робіт  до 25 балів 

Підсумкова контрольна робота до 30 балів 
Всього за результатами поточного контролю: 100 
Всього 100 

 

Викладач/   
викладачі 

Шубіна С.В., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування  

Забезпечення  1.Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. 
Комп’ютери. 
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ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД 18 Менеджмент та управлінський облік  
(рівень D – Управління результативністю в бізнесі) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і консалтинг» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з управління результативністю в 
бізнесі, його вдосконалення з урахуванням передового зарубіжного 
досвіду, спрямованої на створення та забезпечення ефективного, 
прибуткового функціонування підприємства. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1  Здобувач демонструє систематизовані професійні знання та 
розуміння загальних законів, методів та принципів управління 
результативністю в бізнесі в конкретних проблемних ситуаціях та 
отримує здатність прогнозувати майбутні наслідки на основі теоретичних 
знань та практичних вмінь 

РНД 2 Здобувач застосовує облікову інформацію, результати аналізу 
та контролю для вирішення конкретних практичних ситуацій та 
управління результативністю в бізнесі 

РНД 3  Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 
взаємозв’язки та відхилення, і за даними висновків узагальнює 
інформацію для одержання найбільш ефективного результату 

РНД 4   Здобувач надає оцінку різним варіантам прийняття 
управлінських рішень, що використовуються для управління 
результативністю в бізнесі 

РНД 5 Здобувач самостійно приймає рішення та несе 
відповідальність за них, враховуючи професійну повагу  до етичних 
принципів відповідної професійної, соціальної та емоційної поведінки  

РНД 6  Здобувач розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах 
необхідності підвищення результативності в бізнесі 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Бізнес та його сутність 
Тема 2. Теоретичні аспекти управління результативністю в бізнесі 
Тема 3. Інформаційне забезпечення бізнесу  



                                          Варіативна компонента "Бізнес-аналітика і консалтинг" 
 

Тема 4. Місце стратегічного управління та планування у розвитку бізнесу  
Тема 5. Управління та прогнозування результатів виробництва 
Тема 6. Аналіз розвитку та результативності діяльності підприємства 
Тема 7. Оцінка ефективності інвестицій у створення та розвиток бізнесу  
Тема 8. Економічна діагностика бізнесу  
Тема 9. Методи аналізу й вирішення проблем в управлінні бізнесом 
Тема 10. Управління бізнесом у кризових ситуаціях 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

Поточний контроль – 80 балів. 
Підсумковий контроль – за – 20 балів 

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 

Оцінювання знань, умінь і навичок здобувачів з навчальної дисципліни 
здійснюється на основі результатів поточного і підсумкового контролю 
знань (залік) за 100-бальною шкалою. 
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних 
заняттях і оцінюється сумою набраних балів. Максимальна сума балів, 
набраних на семінарських та індивідуальних заняттях навчальної 
дисципліни «Управління результативністю в бізнесі» становить 80 балів. 

Викладач/   
викладачі 

Пеняк Ю.С., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.  

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

 


