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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 

ФВД11 Управління податковим навантаженням в бізнесі 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

"Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами"  

спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

Фокус освітньої 
програми 

«Управління бізнес-процесами (SAP)» 

Освітній ступінь Магістр 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів теоретичних знань і практичних навичок у галузі 
управління податковою діяльністю в бізнесі 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє знання та розуміння організаційних засад 
управління податковими зобов’язаннями 

РНД 2. Здобувач демонструє розуміння місця та значення системи 
планування та прогнозування податкових надходжень 

РНД 3. Здобувач досконало визначає сутність, види і джерела податкових 
ризиків 

РНД 4. Здобувач володіє теоретичними знаннями та практичними 
навичками щодо аналізу фінансово-господарської діяльності платника 
податку, податкової звітності, причин податкової заборгованості 

РНД 5. Здобувач розуміє необхідність моделювання податкових платежів 
підприємства, схем оптимізації податкових зобов’язань  
РНД 6. Здобувач демонструє здатність моніторингу податкових надходжень, 
податкових ризиків, податкового боргу, активів, що перебувають у 
податковій заставі 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Теоретичні, правові та організаційні засади управління податковим 
навантаженням в бізнесі 
Тема 2. Планування та прогнозування податків і зборів 
Тема 3. Податковий ризик-менеджмент 
Тема 4. Облік платників податків, податкових надходжень, організація 
сплати податків 
Тема 5. Управління податковим боргом 
Тема 6. Зовнішній та внутрішній податковий контроль у бізнесі 
Тема 7. Контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати в 
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бюджет податкових зобов’язань у бізнесі  
Тема 8. Західний досвід управління податковим навантаженням в бізнесі 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

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

Мова навчання українська, англійська 

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Форми контролю 
Максимальна кількість балів 

Денна форма навчання 

Поточний контроль:  

Опитування, захист презентацій, 
розв’язання проблемних ситуацій та 
аналітичних задач, ситуаційних вправ 

до 20 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 10 балів 

Поточні контрольні роботи  до 20 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 50 балів 

Підсумкова залікова робота до 50 балів 
Всього 100 балів 

 

Викладач/   
викладачі 

Абрамова О.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 

ФВД 12 Оптимізація бізнес-процесів (з використанням АСУ) 
 

Спеціальність  071 Облік і оподаткування 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» 

Фокус освітньої 
програми 

«Управління бізнес-процесами (SAP)» 

Освітній ступінь Магістр 

Обсяг дисципліни 
в кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни Вибіркова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Набуття необхідних теоретичних і практичних знань щодо процесного 
управління організацією з використанням сучасних інструментальних 
систем моделювання та оптимізації бізнес-процесів. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 . Здобувач демонструє знання та розуміння основних підходів 
оптимізації бізнес-процесів на підприємстві 

РНД 2. Здобувач демонструє вміння забезпечувати обліковий бізнес-
процес (на стадіях первинного, поточного і підсумкового синтетичного та 
аналітичного обліку) на підприємстві та навички його автоматизації 

РНД 3. Здобувач володіє навичками використання інструментальних 
систем моделювання бізнес-процесів організації 

РНД 5. Здобувач володіє знаннями та практичними навичками щодо 
використання інструментів оптимізації електронного документообігу, що 
виникають на підприємстві у результаті основних господарських бізнес-
процесах 

РНД 6. Здобувач застосовує практичні навички щодо автоматизації 
заповнення первинної документації з обліку основних господарських 
процесів, що відбуваються на підприємстві 

РНД 7. Здобувач демонструє навички бізнес-аналізу та прогнозування 
господарських процесів на підприємстві  

РНД 8. Здобувач демонструє навички обстеження баз даних організації на 
основі вибраних методів і технологій оптимізації 
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Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Особливості процесного управління організацією з використанням 
сучасних інструментальних систем моделювання та оптимізації бізнес-
процесів. 

Тема 2. Загальні принципи оптимізації бізнес-процесів (з використанням 
АСУ) 

Тема 3. Методика дослідження діяльності організацій і установ для 
подальшого моделювання їх процесів; 

Тема 4 Вирішення завдання з аналізу та оптимізації бізнес-процесів 
організації на основі вибраних методів і технологій моделювання;  

Тема 5. Аналізу та оптимізації бізнес-процесів в фінансовому менеджменті 

Тема 6. Бізнес-аналіз господарських процесів ї їх оптимізація 

Тема 7. Оптимізація документообігу  в організації та адміністрування 
облікових бізнес-процесів 

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:  

Бізнес-кейс «Оптимізація бізнес-процесів» 1×40 бали 

Есе «_____________» 1×4 балів = 4 балів 

 Тези та виступ на конференції з науковою 
доповіддю 6 балів 

Презентація та захист індивідуальної (дослідницько-
аналітичної) роботи 6 балів 

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

 

Викладач/   
викладачі 

(в спільній РНП не вказується, а зазначається в кожному описі) 

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 13 Управління результативністю бізнес-процесів підприємства 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» 

спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Управління бізнес-процесами (SAP)» 

Освітній 
ступінь 

Магістр 

Обсяг 
дисципліни в 
кредитах ECTS  

6 кредитів 

Статус 
дисципліни 

Варіативна компонента "Управління бізнес-процесами" (SAP) 

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 бізнес-
процесів підприємства, а також використання принципів, методів й 
інструментів управління результативністю  бізнес-процесів підприємства 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1  Здобувач демонструє систематизовані професійні знання та 
розуміння загальних законів, методів та принципів управління 
результативністю бізнес-процесів підприємства 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 бізнес-процесів 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 результативністю 
бізнес-процесів 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 
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РНД 7  Здобувач розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах 
необхідності підвищення результативності бізнес-процесів підприємства 

РНД 8 Здобувач проводить наукові дослідження для виявлення резервів 
росту результативності бізнес-процесів підприємства в практиці діяльності 
підприємств 

 

Зміст 
навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Бізнес-процеси та їх сутність 
Тема 2. Теоретичні аспекти управління результативністю бізнес-процесів 
Тема 3. Інформаційне забезпечення бізнес-процесів підприємства 
Тема 4. Місце стратегічного управління та планування у розвитку бізнес-
процесів підприємства 
Тема 5. Управління та прогнозування результатів виробництва 
Тема 6. Аналіз розвитку та результативності діяльності підприємства 
Тема 7. Оцінка ефективності інвестицій у створення та розвиток бізнес-
процесів підприємства 
Тема 8. Економічна діагностика бізнес-процесів підприємства 
Тема 9. Методи аналізу й вирішення проблем в управлінні бізнес-процесами 
Тема 10. Безпека бізнес-процесів підприємства 
Тема 11. Управління бізнес-процесами підприємства у кризових ситуаціях 
Тема 12. Державне регулювання розвитку бізнес-процесів підприємства 

Форми 
поточного та 
підсумкового 
контролю 

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

Мова навчання українська  

Критерії 
оцінювання 
результатів 
навчання 
 

Поточне тестування, індивідуальна та самостійна робота 

Ек
за

 

м
ен

 

С
ум

а 

Змістовий 
модуль 1 

Змістовий  
модуль 2 

Змістовий 
модуль 3 

50 100 

в розрізі тем в розрізі тем в розрізі тем 

  

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 
Т 

10 
Т11 Т12 

Разом за модулем 1 
10 

Разом за модулем 2 
20 

Разом за модулем 3 
20 

в т.ч. за видами 
робіт: 

в т.ч. за видами 
робіт: 

в т.ч. за видами 
робіт: 
: 

 вирішення 
практичних 
ситуаційних 
завдань 

5 

 вирішення 
практичних 
ситуаційних 
завдань 

12 

 вирішення 
практичних 
ситуаційних 
завдань 

12 

 підсумкове 
тестування за 
модулем  

3 
 підсумкове 
тестування за 
модулем 

3 
 підсумкове 
тестування за 
модулем 

3 

 ІНДЗ  2  ІНДЗ 5  ІНДЗ 5 
 

Викладач/   
викладачі 

Пеняк Юлія Сергіївна 

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 

Назва навчальної 
дисципліни 

ФВД 14 Створення системи управління якістю та внутрішній аудит 

Офіційна назва 
освітньої 
програми 

«Облік і аудит в управлінні бізнес-процесами» 

Спеціальність 
071 Облік і оподаткування 

Фокус освітньої 
програми 

«Управління бізнес-процесами (SAP)» 

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 щодо принципів 
організації та елементів системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту 
суб’єктів господарювання, а також отримання практичних навичок для 
проведення тестування та оцінки ефективності й адекватності даних систем із 
погляду їх впливу на достовірність фінансової звітності. 

Очікувані 
результати 
навчання 

РНД 1 Володіє теоретичними знаннями щодо сутності контролю, його видів, 
методів, а також розуміє сутність внутрішнього аудиту та його відмінності від 
внутрішнього контролю.  
РНД 2 Демонструє здатність опрацювання чинних нормативних вимог та 
стандартів аудиту щодо створення систем внутрішнього контролю й аудиту, 
оцінку їх адекватності та ефективності. 
РНД 3 Демонструє вміти проводити тестування та аналіз існуючих систем 
внутрішнього контролю суб’єктів господарювання і на основі отриманих даних 
оцінювати адекватність та ефективність роботи відповідних систем. 
РНД 4 Демонструє вміння оцінювати якість та користь структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту в процесі складання фінансової звітності суб’єкта 
господарювання  
РНД5 Демонструє знання та вміння щодо створення структурних підрозділів 
внутрішнього аудиту та їх прагматичну цінність для цілей аудиту фінансової 
звітності. 
РНД 6 Розуміє необхідність виокремлювати складові частини елементів 
системи внутрішнього контролю  та визначати особливості їх функціонування, 
які можуть мати вплив на достовірність фінансової звітності. 
РНД 7 Демонструє здатність визначати й обґрунтувати доцільність 
використання роботи внутрішнього аудитора для цілей аудиту фінансової 
звітності суб’єкта господарювання. 
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РНД 8 Демонструє здатність використовувати дані, отримані при оцінці 
ефективності систем внутрішнього контролю, для планування обсягу, часу і 
методів збору аудиторських доказів.  

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1.   Концептуальні основи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту 
Тема 2.   Система внутрішнього контролю та аудиту в управлінні бізнесом 
Тема 3.   Розуміння суб’єкта господарювання та його середовища  
Тема 4.   Оцінка адекватності та ефективності системи управління ризиками 
Тема 5.   Інформаційні системи, в тому числі пов’язані з ними бізнес-процеси, 
що стосуються фінансової звітності 
Тема 6.   Процедури контролю та моніторинг заходів контролю  
Тема 7.   Використання роботи 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. 
 

 

 

 


