
Варіативна компонента «Облік і аудит у підприємницькій діяльності (АССА)» 
 

 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна 
дисципліна 

ФВД1 Стратегічний аналіз 
 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» 
 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 

Фокус освітньої 
програми 

"Облік і аудит у підприємницькій діяльності" (АССА) 

Освітній ступінь Магістр  

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних розв’язувати практичні завдання стратегічного 
аналізу, застосовуючи концептуальні основи стратегічного управління 
суб’єктом господарювання.  

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Демонструє знання у плануванні та прогнозуванні діяльності суб’єктів 
господарювання шляхом проведення розрахунку їх основних економічних 
показників на основі даних звітності. 
РНД 2 Вміє проводити наукові дослідження з питань стратегічного аналізу 
індивідуально або в складі команди, що вимагає достатнього рівня знань 
методології, опрацювання наукових джерел, аналізу якісних та кількісних 
облікових даних, звітності. 
 РНД 3  Демонструє знання та широкий спектр пізнавальних і інтелектуальних 
навичок з формування, поліпшення та впровадження інформаційного 
забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання 
РНД 4 Демонструє знання щодо розробки та реалізації гнучкої стратегії 
розвитку суб’єктів господарської діяльності на основі ефективного 
використання облікової та аналітичної інформації. 
РНД 5 Демонструє навики вибору стилю керівництва при здійсненні 
управління персоналом та організації роботи економічного, бухгалтерського 
та фінансового підрозділів, а також  здійснювати раціональну організацію 
праці працівників. 
РНД 6 Демонструє знання, уміння та навики контролю за станом обліку і 
звітності, використовуючи прогресивні методи, прийоми та інструменти 
стратегічного аналізу та прогнозної оцінки господарських процесів, подій та 
явищ суб’єктів господарювання та дослідження ефективності системи їх 
управління. 



Варіативна компонента «Облік і аудит у підприємницькій діяльності (АССА)» 
 

 

РНД 7  Вміє діяти автономно та бути самостійним в плануванні і реалізації 
проектів на професійному рівні. 
РНД8 Усвідомлює особливості накопичення та узагальнення інформації з 
бухгалтерського обліку, контролю, аудиту і аналізу для  прийняття 
управлінських рішень. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Стратегічний аналіз, його місце в управлінні економікою 
підприємства 

Тема 2. Аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства 
Тема 3. Нормативи для стратегічного аналізу 
Тема 4. Класифікація та економічне оцінювання виробничих одиниць 
Тема 5. Аналіз розподілу виробничих ресурсів в галузі виробництва 
Тема 6. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії виробничої 

програми 
Тема 7. Розроблення та економічне обґрунтування стратегії фінансової 

програми 
Тема 8. Стратегічний аналіз структури капіталу підприємства 
Тема 9. Стратегічний аналіз фінансових показників діяльності підприємства 
Тема 10. Стратегічний аналіз інвестицій 

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 2 Управління ефективністю (Performance management (F5 − ACCA)) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» 

спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

"Облік і аудит у підприємницькій діяльності" (АССА) 

Освітній ступінь Магістр 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

Варіативна компонента  "Облік і аудит у підприємницькій діяльності" (АССА) 

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи певних спеціальних знань і навичок самостійної діяльності 
в підприємницькому середовищі, спрямованої на створення та забезпечення ефективного, 
прибуткового функціонування суб’єктів господарської діяльності у сфері виробництва, 
торгівлі, надання послуг, а також здійснення комерційних, фінансових, посередницьких та 
інших операцій та встановлення конструктивних ділових стосунків з аутсайдерами 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1   Здобувач демонструє систематизовані професійні знання та розуміння загальних 
законів, методів та принципів управління ефективністю 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 ефективністю діяльності 
підприємства 

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 ефективністю 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  

РНД 6   Здобувач створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних шляхів розв’язання 
проблем організації, що опинилась в умовах невизначеності 

РНД 7   Здобувач розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах необхідності 
підвищення ефективності бізнесу 

РНД 8   Здобувач проводить наукові дослідження для виявлення резервів росту 
ефективності в практиці діяльності підприємств 

Зміст навчальної 
дисципліни за 

Тема 1. Метод обліку витрат за видами діяльності 
Тема 2. Розрахунок цільових витрат 
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темами Тема 3. Розрахунок витрат за життєвим циклом 
Тема 4. Облік виробничого процесу 
Тема 5. Екологічний облік 
Тема 6. Аналіз витрат наступного періоду 
Тема 7. Аналіз взаємозв’язку витрат та обсягу 
Тема 8. Обмежуючі фактори 
Тема 9. Рішення з ціноутворення 
Тема 10. Рішення про власне виробництво чи закупівлю та інші короткострокові рішення 
Тема 11. Робота з ризиками та невизначеністю під час прийняття рішень 
Тема 12. Бюджетні системи 
Тема 13. Види бюджетів 
Тема 14. Кількісний аналіз під час формування бюджету 
Тема 15. Обчислення собівартості за нормативними витратами 
Тема 16. Відхилення за номенклатурою та якістю/кількістю матеріалів 
Тема 17. Відхилення за номенклатурою та кількістю товарів 
Тема 18. Різниця між запланованими та операційними доходами 
Тема 19. Аналіз ефективності та поведінкові аспекти 
Тема 20. Інформаційні системи для управління ефективністю 
Тема 21. Джерела управлінської інформації 
Тема 22. Управлінські звіти 
Тема 23. Аналіз ефективності в організаціях приватного сектору 
Тема 24. Ефективність відділень та трансфертне  ціноутворення 
Тема 25. Аналіз ефективності в некомерційних організаціях та публічному секторі 
Тема 26. Врахування зовнішніх факторів та поведінкові аспекти 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

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

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Поточне тестування, індивідуальна та самостійна робота 
За

л
ік

 

 

С
ум

а 
Змістовий 
модуль 1 

Змістовий  
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

Змістовий 
модуль 4 

20 100 

в розрізі тем 1-5 в розрізі тем 6-11 в розрізі тем12-19 в розрізі тем20-26   

Разом за модулем 1 
20 

Разом за модулем 3 
20 

Разом за модулем 3 
20 

Разом за модулем 4 
20 

  

в т.ч. за видами 
робіт: 

в т.ч. за видами 
робіт: 

в т.ч. за видами 
робіт: 

в т.ч. за видами 
робіт: 

вирішення 
практичних 
ситуаційних 
завдань 

10 

 вирішення 
практичних 
ситуаційних 
завдань 

10 

вирішення 
практичних 
ситуаційних 
завдань 

10 

вирішення 
практичних 
ситуаційних 
завдань 

10 

підсумкове 
тестування за 
модулем  

5 
підсумкове 
тестування за 
модулем 

5 
підсумкове 
тестування за 
модулем 

5 
підсумкове 
тестування за 
модулем 

5 

ІНДЗ 5 ІНДЗ 5 ІНДЗ 5 ІНДЗ 5 
 

Викладач/    Пеняк Юлія Сергіївна 

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



Варіативна компонента «Облік і аудит у підприємницькій діяльності (АССА)» 
 

 

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

ФВД 3 Аудит та підтвердження звітності  
(Audit and assurance (F8 − ACCA)) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» 

Спеціальність 
071 Облік і оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

"Облік і аудит у підприємницькій діяльності" (АССА) 

Освітній ступінь Магістр 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

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 детальний план 
аудиту фінансової звітності. 
РНД 8 Демонструє здатність складати робочі документи аудитора, складати 
звіт незалежного аудитора про достовірність фінансової звітності. 



Варіативна компонента «Облік і аудит у підприємницькій діяльності (АССА)» 
 

 

 

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 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 

ФВД4 Оподаткування (Taxation (F6 – ACCA)) 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами 

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 
 

Фокус освітньої 
програми 

"Облік і аудит у підприємницькій діяльності" (АССА) 

Освітній ступінь Магістр 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

набуття студентами професійних знань з оподаткування та їх застосування у 
господарській діяльності  підприємства як спеціаліста економіки. Студенти 
повинні оволодіти теоретичним матеріалом та практичними навичками 
документального оформлення операцій з оподаткування на підприємстві, в 
установі, навчитись  правильно  оформляти документи,  користуватись і 
дотримуватись чинного податкового законодавства України, яке регулює 
діяльність суб`єктів господарювання. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє здатність виконувати комп’ютерні обчислення, 
що мають відношення до обліку і оподаткування, використовуючи належне 
програмне забезпечення. 
РНД 2. Здобувач аналізує фінансово-господарську діяльності суб’єктів 
господарювання з метою визначення податкових зобов’язань, 
використовуючи дані фінансової, податкової інформації, комп’ютерну техніку 
обробки інформації. 
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 з метою оподаткування. 
РНД 5. Здобувач планує фінансові показники діяльності суб’єктів 
господарювання з метою оптимізації оподаткування. 
РНД 6. Здобувач володіє знаннями здійснення фінансових, кредитних, 
розрахункових операцій, розрахунками за податками, знаннями з 
визначенням доходів та витрат. 
РНД 7. Здобувач демонструє здатність здійснювати бухгалтерську обробку 
документів, ведення синтетичного та аналітичного обліку, складання  
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податкової звітності суб’єктів господарювання 
РНД 8. Здобувач самостійно оформлює і складає податкову звітність, 
дотримуючись порядку, чіткості, точності документування діяльності суб`єктів 
господарювання, визначає податки у відповідності до  чинного законодавства. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1.  Сутність і види податків 

Тема 2. Податкова політика і податкова система держави 

Тема 3. Облік платників і надходжень податків до бюджету 

Тема 4. Податок на додану вартість 

Тема 5. Акцизний податок 

Тема 6. Податок на прибуток підприємств 

Тема 7. Податок на доходи фізичних осіб 

Тема 8. Спрощена системи оподаткування 

Тема 9. Рентна плата 

Тема 10. Місцеві податки і збори 

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. 

 


