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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 1 Фінансовий облік (рівень B – Фінансовий облік за МСФЗ) 

Офіційна назва 
освітньої програми,  

«Бізнес-аналітика і аудит» 

спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус дисципліни варіативна 

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми з теорії 
та практики ведення обліку за міжнародними стандартами фінансової 
звітності 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Здобувач демонструє знання основних міжнародних 
стандартів 

РНД 2 Здобувач демонструє здатність застосувати отримані 
знання для розв’язання проблем, що виникають у діяльності бухгалтерії 
при використанні міжнародних стандартів обліку 

РНД 3 Студент демонструє знання особливостей обліку активів, 
зобов'язань, капіталу, доходів, витрат і фінансових результатів за 
міжнародними стандартами 

РНД 4 Студент вирішує проблеми щодо обліку активів, 
зобов'язань та капіталу за міжнародними стандартами обліку та 
звітності 

РНД 5 Здобувач демонструє вміння складати фінансову звітність 
за МСФЗ 

РНД 6 Здобувач демонструє знання та вміння з вирішування 
завдань різних видів складності щодо використання міжнародних 
стандартів фінансової звітності 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Історія формування та впровадження міжнародної системи 
обліку 
Тема 2. Принципи підготовки та складання фінансових звітів. Подання 
фінансових звітів 
Тема 3. Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилках 
Тема 4. Річна фінансова звітність 
Тема 5. Проміжна фінансова звітність; Консолідована фінансова 
звітність 
Тема 6. Облік та відображення у звітності активів 
Тема 7. Зменшення корисності активів та її відображення у фінансової 
звітності 
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Тема 8. Облік та відображення у звітності інвестиційної нерухомості 
Тема 9. Облік валютних курсів. Фінансова звітність в умовах інфляції 
Тема 10 Відображення у звітності доходів і податків на прибуток 
Тема 11. Об’єднання бізнесу 
Тема 12. Фінансові інструменти та витрати на позики 

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 до 10 балів 
Тези та виступ на науковій конференції до 20 балів 
Підсумкова контрольна робота до 10 балів 
Всього за результатами поточного 
контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 
Всього 100 

 

Викладач/ 
викладачі 

Лукін В.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування ХННІ;  

Забезпечення 1. Мультимедійний проектор, ноутбук; 
2. Електрона 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 2 Фінансовий облік (рівень С – Фінансова звітність) 
 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

спеціальність 071 Облік та оподаткування 
 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

Варіативна компонента "Облік і аудит в управлінні підприємницькою 
діяльністю" 

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування системи знань про зміст, структуру, порядок складання та 
використання фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ та МСБО 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст фінансової 
звітності, її  принципи і призначення та отримує здатність складати форми 
фінансової звітності 
РНД 2. Здобувач формує та аналізує фінансову звітність підприємств та 
правильно інтерпретує отриману інформацію для прийняття стратегічних  
управлінських рішень 
РНД 3. Здобувач розподіляє інформацію на компоненти, аналізує їх 
взаємозв’язки, і за даними висновків характеризувати рівень прибутковості 
та ефективність підприємства 
РНД 4. Здобувач надає оцінку змінам у фінансовій звітності, що 
використовуються для перспективного планування та поточного контролю 
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. Загальні вимоги до фінансової звітності 
Тема 2. Баланс підприємства 
Тема 3. Звіт про фінансові результати 
Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 
Тема 5. Звіт про власний капітал 
Тема 6. Звітність за сегментами та примітки до фінансової звітності 
Тема 7. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах 
Тема 8. Зведена і консолідована фінансова звітність 
Тема 9. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва 

Форми Поточний контроль – 80 балів. 
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поточного та 
підсумкового 
контролю 

Підсумковий контроль – залік – 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 «Фінансова звітність» 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. 
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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 

ФВД3 Бухгалтерський облік 
 (рівень С – Облік за видами економічної діяльності) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати завдання з теорії та практики 
ведення обліку на підприємствах, які відносяться до різних галузей 
економіки 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Демонструє знання з особливості нормативно-правого забезпечення 
господарювання підприємств торгівлі, сільського господарства, 
автотранспорту, будівництва, інших галузей економіки та видів економічної 
діяльності. 
РНД 2 Розуміє понятійний та категорійний апарат щодо особливостей 
обліку на підприємствах різних видів діяльності. 
 РНД 3  Розуміє специфіку бухгалтерського обліку на підприємствах різних 
видів діяльності. 
РНД 4 Вирішує завдання різних видів складності щодо особливостей обліку 
активів, зобов'язань та капіталу на підприємствах різних видів діяльності. 
РНД 5 Формує склад витрат, проводить їх групування за економічними 
елементами та статтями калькуляції на підприємствах різних видів 
економічної діяльності. 
РНД 6 Застосовує законодавчі та нормативні матеріали щодо ведення обліку 
в торговельних, автотранспортних, сільськогосподарських і будівельних 
підприємствах. 
РНД 7  Відображає інформацію про господарські операції підприємств 
різних видів діяльності в системі рахунків бухгалтерського обліку та у 
фінансовій звітності. 
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Зміст 
навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Види економічної діяльності та їх класифікація 
Тема 2. Бухгалтерський облік у сільському господарстві 
Тема 3. Бухгалтерський облік у торгівлі 
Тема 4. Облік у будівництві 
Тема 5. Облік на автотранспортних підприємствах 
Тема 6. Бухгалтерський облік страхової діяльності 
Тема 7. Бухгалтерський облік в об’єднаннях співвласників багатоквартирних 
будинків 
Тема 8. Особливості обліку інших видів економічної 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 20 балів 

Практична перевірка (розв’язання аналітичних 
задач, ситуаційних вправ) до 10 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 20 балів 

Захист презентацій або дослідно-аналітичних робіт  до 20 балів 

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

 

Викладач/   
викладачі 

Лукін В.О., к.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування  

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

 

  



                 Варіативна компонента "Облік і аудит в управлінні підприємницькою  діяльністю" 
 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД4 Бухгалтерський облік  
(рівень D – Облік суб’єктів державного сектору та в банках) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

Бізнес-аналітика і аудит 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

ознайомлення з головними підходами до формування чинних методик 
обліку банківських операцій на основі рахунків Плану рахунків 
бухгалтерського обліку банків України. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє здатність здійснювати аналіз операцій та 
складати облікові проведення  по операціях банку. 
РНД 2. Здобувач демонструє здатність формувати номер аналітичного 
рахунку, складати фінансову звітність. 
РНД 3. Здобувач демонструє здатність дотримуватися нормативних актів з 
методології обліку та оподаткування. 
РНД 4. Здобувач демонструє здатність організовувати документообіг та 
забезпечувати зберігання бухгалтерських документів. 
РНД 5. Здобувач демонструє здатність визначати і розподіляти фінансовий 
результат діяльності банку. 
РНД 6. Здобувач демонструє здатність здійснювати бухгалтерську обробку 
документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку, складання  
податкової звітності суб’єктів господарювання 
 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Система бухгалтерського обліку в банках 
Тема 2. Облік грошових коштів банку 
Тема 3. Облік депозитів та інших зобов’язань 
Тема 4. Інструменти безготівкових розрахунків та облік операцій за цими 
розрахунками  
Тема 5. Облік кредитних активів  та позабалансових зобов’язань 
кредитного характеру 
Тема 6. Облік фінансових інвестицій  
Тема 7. Облік операцій в іноземній валюті 
Тема 8.Облік основних засобів і нематеріальних активів 
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Тема 9. Облік власного капіталу 
Тема 10. Облік доходів, витрат і фінансового результату діяльності банку 
Тема 11. Складання фінансових звітів 

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:  

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 5 Економічний аналіз 
 (рівень В – Аналіз моделювання і управління ризиками) 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Освітній ступінь Бакалавр 

Обсяг дисципліни 
в кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

ознайомлення здобувачів із сучасними науковими досягненнями в 
теоретичних питаннях ризику, способами оцінки ризикових ситуацій, 
методами прогнозування кінцевого результату і вибору оптимальної стратегії в 
умовах невизначеності, випадковості і конфлікту із використанням спеціальних 
економіко-математичних методів. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 . демонструє загально-функціональні вміння та навички працювати над 
економічною інформацією для оцінки стану і динаміки, розвитку суб'єкта, що 
аналізується та його дослідження в умовах ризику 
РНД 2. демонструє предметно-видові вміння і навички моделювання і виміру 
економічного ризику і використання отриманих результатів при оцінці 
господарської діяльності, управління і контролю економічних процесів. 
РНД 3. демонструє фундаментальні уміння і навички використовувати методи 
виміру ризику: загальні і соціальні, якісні та кількісні, а також методи його 
зниження в різних сферах підприємництва; 
РНД 4. Демонструє вміння оцінювати роботу господарських підприємств і 
організацій в умовах невизначеності і ризику та вибирати інструменти 
оптимізації ризикової ситуації; 
РНД 5. Демонструє вміння методики та техніки побудови, аналізу і 
використання економіко-математичних методів, що враховують ризик, а також 
типові прийоми моделювання та виміру економічного ризику і формувати на 
цій основі потрібні управлінські рішення і пропозиції.  

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема № 1. Ризик як економічна категорія. його зміст. 
Тема № 2. Диверсифікованість ризику при прийнятті 
рішень на різних рівнях економічного керування. 
Тема № 3. Теорія корисності й прийняття рішень в умовах ризику. 
Тема № 4. Система кількісних оцінок економічного ризику. 
Тема № 5. Загальні методи виміру ризику. 
Тема № 6. Експертні методи оцінки ризику. 
Тема № 7. Моделювання економічного ризику на базі концепції теорії гри. 
Тема № 8. Ризик на фінансовому ринку. 
Тема № 9. Ризик на фондовому ринку.  
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Тема № 10. Моделювання інвестиційних процесів в умовах невизначеності. 
Тема № 11. Вартість, час та ризик. 
ТЕМА № 12. Способи і методи зниження ризику. 

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  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 

Назва 
дисципліни 

ФВД 6 Бухгалтерський контроль і аудит (рівень А – Аудит) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи теоретичних знань щодо проведення 
незалежної аудиторської перевірки фінансової звітності організацій та 
інших видів аудиторських послуг. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Володіє методичним інструментарієм аудиту, розуміє його 
значення, основні принципи аудиторської діяльності, методи, прийоми та 
процедури аудиту, методи оцінки аудиторського ризику, способи 
оцінювання системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на 
підприємствах.  
РНД 2 Демонструє здатність опрацювання чинних нормативних вимог 
регулювання аудиторської діяльності в Україні, роль та правові засади 
функціонування професійних громадських організацій аудиторів України, 
основні положення Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. 
РНД 3 Демонструє уміння формувати й аналізувати фінансову, 
управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та 
розраховувати  рівень  аудиторського ризику на основі проведених тестів 
внутрішнього контролю, вибирати найбільш сучасні та ефективні методи 
та прийоми аудиту, оцінювати ступінь надійності аудиторських доказів, 
складати робочі документи аудитора, перевіряти фінансову звітність на 
арифметичну точність, складати коригуючи бухгалтерські записи щодо 
виправлень залишків за балансовими рахунками. 
РНД 4 Демонструє здатність ефективно працювати в колективі, 
дотримуватися безпеки життєдіяльності співробітників, надавати послуги з 
економіко-правового   забезпечення господарської діяльності суб'єктів 
господарювання та проводити поетапний контроль якості роботи 
аудиторів. 
РНД 5 Демонструє знання механізмів функціонування податкової систем 
України, враховуючи її особливості з метою проведення перевірки 
правильності класифікації статей Звіту про рух грошових коштів, перевірки 
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достовірності статей Звіту про власний капітал та під час підготовки 
аудиторського звіту та меморандуму виправлених помилок за 
результатами перевірки. 
РНД 6 Усвідомлює особливості функціонування підприємств у сучасних 
умовах господарювання та ймовірність надання модифікованого 
аудиторського звіту; підсумкових документів внутрішнього аудиту, 
аудиторського звіту та відстежувати виконання підприємством 
рекомендацій аудитора. 
РНД 7 Демонструє здатність використовувати сучасні інформаційні 
технології   при здійсненні аудиторської діяльності, здійснювати 
листування з потенційним клієнтом та укладати договір на проведення 
аудиту. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Сутність і предмет аудиту 
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 
забезпечення 
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю 
Тема 5. Планування аудиту 
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 
Тема 7. Аудит фінансової звітності 
Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 
Тема 9. Підсумковий контроль 
Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту 
Тема 11. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види 
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти 
Тема 13. Методичні прийми внутрішнього аудиту 
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 

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 

ФВД7    Бухгалтерський контроль і аудит (рівень В – Державний 
фінансовий та внутрішньогосподарський контроль) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Освітній ступінь бакалавр  

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи теоретичних основ та практики 
проведення контрольно-ревізійної роботи та здійснення 
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах різних форм 
власності та господарювання. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Розуміє місце і значення економічного контролю в системі управління, 
сутність і зміст внутрішньогосподарського контролю, його концептуальні 
засади, знає основні положення нормативно-законодавчих актів. 
РНД 2 Володіє методичним інструментарієм проведення ревізії та перевірки 
грошових коштів, основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, операцій 
з оплати праці, капіталу, резервів та коштів цільового призначення, 
методологічними та організаційними засадами здійснення 
внутрішньогосподарського контролю на підприємстві. 
РНД 3 Розуміє порядок складення, затвердження і виконання плану 
проведення ревізії, права, обов’язки і відповідальність ревізора, розуміє роль і 
місце внутрішньої фінансової звітності в системі внутрішньогосподарського 
контролю та особливості практики здійснення контролю діяльності 
підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів. 
РНД 4 Демонструє здатність ефективно визначати сутність об’єктів контролю, 
та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності, використовувати норми 
та окремі положення нормативно-законодавчих актів в практичних ситуаціях 
здійснення контролю, використовувати внутрішню і зовнішню фінансову 
звітність підприємства при внутрішньогосподарському контролі. 
РНД 5 Демонструє знання щодо організації та здійснення перевірки фінансової 
та податкової звітності, складання відомості виявлених відхилень та помилок, 
складати докладні записи та акти по результатам контролю. 
РНД 6 Застосовує спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології 
для контролю наявності грошових коштів, основних засобів та інших 
необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, з контролю оплати 
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праці та розрахункових і кредитних операції. 
РНД 7 Демонструє здатність використовувати прийоми, способи і процедури та 
виявляти й усувати господарські порушення засобами державного 
фінансового контролю так і внутрішньогосподарського контролю. 
РНД 8 Усвідомлює особливості організації підрозділів 
внутрішньогосподарського контролю на підприємствах, в установах та 
організаціях, а також щодо складання планів проведення перевірок, 
інвентаризації майна, грошей, розрахунків та інших об’єктів контролю. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Сутність, предмет і метод державного фінансового контролю та 
внутрішньогосподарського контролю. 
Тема 2. Органи державного фінансового контролю та їх характеристика. 
Тема 3. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю та їх функції. 
Тема 4. Організація, методика та планування контрольно-ревізійного процесу 
Державною аудиторською службою України та Рахунковою палатою України.  
Тема 5. Загальні аспекти організації, планування та проведення контрольно-
ревізійної роботи на підприємстві. 
Тема 6. Особливості проведення державного фінансового контролю 
Державною аудиторською службою України та Рахунковою палатою України. 
Тема 7. Методика внутрішньогосподарського контролю діяльності 
підприємств.  
Тема 8. Узагальнення результатів та профілактика порушень державного 
фінансового та внутрішньогосподарського контролю. 

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 

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 

ФВД8 Економічний аналіз 
 (рівень Д – Фінансовий і проектний аналіз) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 
 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 

Фокус освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю» 

Освітній ступінь Бакалавр  

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати практичні завдання з 
фінансового і проектного аналізу в системі прийняття управлінських 
рішень 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Демонструє знання економічних категорій, законів, причинно-
наслідкових та функціональних зв’язків, які існують між процесами та 
явищами в процесі здійснення фінансового і проектного аналізу 
РНД 2 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 фінансового і проектного аналізу в 
системі прийняття  ефективних управлінських рішень  

 РНД 3 Володіє методичним інструментарієм та розуміє особливості 
практики здійснення фінансового і проектного аналізу діяльності 
підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів.   

РНД 4 Визначає сутність об’єктів фінансового і проектного аналізу та 
розуміє їх роль і місце в системі прийняття управлінських рішень 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 Вміє застосовувати економіко-математичні методи та моделі, 
комп’ютерні технології в процесі здійснення фінансового і проектного 
аналізу суб’єктів господарювання 
РНД 7  Володіє загальнонауковими та спеціальними методами 
дослідження фінансового стану підприємства, а також аналізу і оцінки 
інвестиційних проектів з урахуванням невизначеності та ризику. 
РНД 8 Усвідомлює особливості функціонування підприємств у сучасних 
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умовах господарювання та демонструє розуміння їх ринкового 
позиціонування.  

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Значення і теоретичні основи фінансового  і проектного аналізу 
Тема 2. Методи, засоби та інструментарій  фінансового і проектного 
аналізу 

Тема 3. Аналіз фінансово-економічного потенціалу суб’єкта 
господарювання  

Тема 4. Аналіз грошових потоків  
 
Тема 5. Аналіз платоспроможності та фінансової стійкості  
Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства 
Тема 7. Аналіз прибутковості, ділової активності та інвестиційної 
привабливості суб’єкта господарювання 
Тема 8. Аналіз та оцінка інвестиційного проекту 
Тема 9. Ризики інвестиційних проектів та їх оцінка 
Тема 10. Впровадження інвестиційного проекту. 

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 

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

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

 


