
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна 
дисципліна 

ГОД 8 Бухгалтерський облік (Рівень А)  

 Офіційна назва 
освітньої програми 

«Міжнародна економіка та економіка бізнес індустрії»  
«Міжнародна економіка та міжнародні бізнес-комунікації» 
«Економічна кібернетика та бізнес-аналітика» 
«Облік і бізнес» 
«Облік і оподаткування» 
«Бізнес-аналітика та аудит» 
«Фінанси та банківська справа»  
«Банківська справа та фінансові технології» 
«Фінанси, банківська справа та страхування» 
«Менеджмент»  
«Менеджмент персоналу» 
«Менеджмент і глобальний бізнес» 

спеціальність 

051 «Економіка» 
071 «Облік  і оподаткування» 
073 «Менеджмент» 
072 «Фінанси, банківська справа і страхування» 

 Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

  Статус дисципліни Галузева обов’язкова дисципліна  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з теорії та практики ведення 
бухгалтерського обліку на підприємствах, організаціях та установах. 

Очікувані результати 
навчання 
 

РНД 1 . демонструє знання та розуміння  економічних категорії, законів, 
причинно-наслідкові та функціональні зв’язків,  що супроводжують 
обліковий процес на підприємствах, організаціях та установах. 

РНД 2 . застосовує набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 
завдань та змістовно інтерпретує отримані результати 

РНД 3. демонструє вміння використовувати здобуті знання для проведення 
аналізу соціально-економічних явищ і проблем, який базується на 
використанні облікової інформації   

РНД 4. демонструє знання та розуміння нормативно-правових актів з 
регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

РНД 5. демонструє базові навички с формування критичних висновків щодо 
результатів діяльності підприємств що ґрунтуються на аналізі облікової 
інформації 

РНД 6. володіє методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств 

РНД 7. демонструє здатність опрацювання законодавчих та нормативно-
правових актів, навчальної літератури, досліджень вітчизняних та 

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2018/01/OSV_PROGRAMA_072FBSS.pdf


зарубіжних учених, присвячених бухгалтерському обліку діяльності 
підприємств, організації та установ, що є основою для подальшого навчання 
з високим рівнем автономності в процесі майбутньої професійної діяльності 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і 
метод 
Тема 2. Бухгалтерський баланс 
Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
Тема 4. Оцінювання в системі бухгалтерського обліку 
Тема 5. Документація, техніка і форми бухгалтерського обліку 
Тема 6. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку 
Тема 7. Теоретичні основи обліку активів підприємства 
Тема 8. Облік власного капіталу 
Тема 9. Облік зобов’язань 
Тема 10. Облік витрат діяльності підприємства 
Тема 11. Облік доходів і фінансових результатів 
Тема 12. Узагальнення бухгалтерської інформації у фінансовій звітності 
відповідно до Національних та Міжнародних стандартів 

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 

Заочна 
форма 
навчан

ня 

 Поточний контроль:   

 Комплексна контрольна робота   до 40 балів 

Тези та виступ на конференції з науковою 
доповіддю або презентація та захист 
індивідуальної (дослідної) роботи 

10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

 Підсумковий контроль: екзамен 50 

 Всього 100 
 

Викладач/   викладачі Завідувач кафедри облік і оподаткування, к.е.н., доцент 
Піскунов Р.О. 

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

  



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна  
ГОД13 Економічний аналіз (рівень А) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Оволодіння та засвоєння знань з методики вивчення та оцінювання 
результатів діяльності підприємств, а також розвиток логічного мислення у 
студентів щодо пошуку найбільш ефективних управлінських рішень в 
сучасних умовах господарювання. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД1Студент демонструє  належний рівень знань у сфері аналізу 
РНД2 Студент критично осмислює концептуальні основи економічної теорії, 
які стосуються аналізу 
РНД3 Студент розуміє сутність господарських процесів в реальному та 
фінансовому секторах економіки 
РНД4 Студент проводить дослідження на відповідному рівні, шукає, 
обробляє та аналізує інформацію з різних джерел 
РНД5 Студент виявляє та аналізує ключові характеристики господарсько-
фінансових систем, оцінює їх взаємозв’язки з національною та світовою 
економіками 
РНД6 Студент збирає, аналізує та пояснює необхідну інформацію, 
розраховує економічні та фінансові показники, обґрунтовує управлінські 
рішення на основі використання необхідних інструментальних засобів 
РНД7 Студент обирає та застосовує економіко-математичні та статистичні 
методи для аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів 
господарської діяльності суб’єктів господарювання 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1.  Предмет, об’єкт  і завдання економічного аналізу. 
Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу. 
Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення. 
Тема 4. Аналіз організаційно-технічного і економічного рівня підприємства. 
Тема 5.Аналіз фінансового стану підприємства. 
Тема 6. Аналіз прибутку і рентабельності. 
Тема 7. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. 
Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. 
Тема 9. Аналіз довгострокових активів підприємства. 
Тема 10. Аналіз  матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. 
Тема 11. Аналіз витрат на виробництво, собівартості і реалізації продукції. 
Тема 12. Комплексний аналіз та узагальнення результатів діяльності 
підприємства. 



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:  

тестові та практичні завдання з кожного 
модуля; 

3 х 10 балів =30 балів 

Представлення результатів науково-
дослідних робіт на студентських конкурсах, 
конференціях тощо 

до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальних  робіт  до 10 балів 

Всього за результатами поточного контролю: 50 

Підсумковий контроль: екзамен 50 

Всього 100 
 

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

Забезпечення    Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Електронна дошка; 3. Компьютери. 

 

 

  



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Навчальна дисципліна  
ГОД9 Менеджмент та управлінський облік 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

Спеціальність 071 Облік та оподаткування 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни обов’язкова 

Мета вивчення 
дисципліни 

Підготувати фахівців, здатних вирішувати практичні проблеми з 
менеджменту та управлінського обліку, що передбачає застосування 
концептуальних основ менеджменту та управлінського обліку. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 Студент демонструє знання загальних законів, методів та принципів 
управління в конкретних проблемних ситуаціях 
РНД 2 Студент розробляє стратегію розвитку підприємства в умовах 
необхідності підвищення ефективності бізнесу 
РНД 3 Студент створює нову ідею або ж пропозицію альтернативних шляхів 
розв’язання проблем організації, що опинилась в умовах невизначеності 
РНД 4 Студент обирає критерії та складає судження про об’єкт на підставі 
обраних доказів з метою побудови ефективних комунікаційних мереж в 
організації  
РНД 5 Студент дає оцінку сучасним системам мотивації зарубіжних та 
вітчизняних підприємств на підставі практичного застосування основних 
положень змістовних та процесуальних теорій мотивації 
РНД 6 Здобувач демонструє знання та розуміння про зміст управлінського 
обліку, його принципи і призначення та отримує здатність прогнозувати 
майбутні наслідки на основі теоретичних знань та практичних вмінь 
РНД 7 Здобувач застосовує облікову інформацію, результати аналізу та 
контролю для прийняття управлінських рішень та вирішення конкретних 
практичних ситуацій 
РНД 8 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 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту 
Тема 2. Розвиток науки управління 
Тема 3. Планування в організації  
Тема 4. Організація як функція менеджменту 
Тема 5. Мотивація як функція менеджменту 
Тема 6. Контроль як функція менеджменту 
Тема 7. Комунікації в управлінні 
Тема 8. Основи теорії прийняття управлінських рішень 



Тема 9. Мета, зміст і організація управлінського обліку  
Тема 10. Система обліку і калькулювання витрат 
Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 
Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 
Тема 13. Бюджетування та контроль 
Тема 14. Облік і контроль за центрами відповідальності 
Тема 15. Основи стратегічного управлінського обліку 

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:  
Бізнес-кейс «Менеджмент»,  
Бізнес-кейс «Управлінський облік» 

2 х 10 балів = 
20 балів 

Есе 1 «Особливості українського менеджменту» 
Есе 2 «Сучасні проблеми управлінського обліку» 
 

2 х 5 балів = 10 балів 

Тези та виступ на науковій конференції до 10 балів 

Презентація та захист індивідуальних 
(дослідницьких-аналітичних) робіт з кожного 
модуля: Менеджмент та Управлінський облік 

2 х 5 балів = 10 балів 

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

 

Викладачі Пеняк Ю.С., кандидат економічних наук, доцент  
Ізюмцева Н.В., кандидат економічних наук, доцент 

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

 



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна 
дисципліна 

ФОД1 Бухгалтерський облік  
(Рівень В – Облік господарських процесів) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

спеціальність 
071 Облік і оподаткування 
 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни обов’язкова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з теорії та практики ведення 
бухгалтерського обліку господарських процесів на підприємствах. 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1 . Здобувач демонструє знання та розуміння нормативно-правових 
актів з регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

РНД 2. Здобувач демонструє вміння забезпечувати обліковий процес на 
стадіях первинного, поточного і підсумкового синтетичного та аналітичного 
обліку на підприємстві 

РНД 3. Здобувач досконало розуміє теоретичні засади побудови 
бухгалтерського обліку та порядок бухгалтерського відображення 
господарських процесів за об’єктами обліку 

РНД 4. Здобувач володіє методами оцінки об’єктів обліку та калькулювання 
собівартості продукції, товарів, робіт і послуг 

РНД 5. Здобувач володіє теоретичними знаннями та практичними 
навичками щодо обліку операцій та ситуацій, що виникають на 
підприємстві у результаті основних господарських процесів 

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

РНД 7. Здобувач демонструє розуміння механізму функціонування моделі 
бухгалтерського обліку господарських процесів діяльності підприємства 

РНД 8. Здобувач розуміє необхідність дотримання етичних норм та вимог 
соціальної відповідальності при виконанні професійних обов’язків з обліку 
основних господарських процесів підприємства 

РНД 9. Здобувач демонструє здатність опрацювання законодавчих та 
нормативно-правових актів, навчальної літератури, досліджень вітчизняних 
та зарубіжних учених, присвячених бухгалтерському обліку господарських 
процесів підприємства, що є основою для подальшого навчання з високим 
рівнем автономності в процесі майбутньої професійної діяльності  

Зміст навчальної 
дисципліни за 

Тема 1. Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів 

Тема 2. Особливості відображення в обліку процесу формування 



темами зареєстрованого капіталу підприємства 

Тема 3. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу постачання 

Тема 4. Облікове забезпечення процесу постачання 

Тема 5.Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу виробництва 

Тема 6. Облікове забезпечення процесу виробництва 

Тема 7. Теоретичні основи бухгалтерського обліку процесу реалізації 

Тема 8. Облікове забезпечення процесу реалізації 

Тема 9. Визначення та відображення в обліку фінансового результату від 
реалізації продукції, товарів, робіт та послуг 

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:  

Бізнес-кейс «Облік господарських 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 

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

Забезпечення  Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Мультимедійна дошка; 3. 
Компьютери. 

 

  



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна 
дисципліна 

ФОД2 Фінансовий облік  
(рівень А – Фінансовий облік за національними стандартами)   

Офіційна назва 
освітньої програми 

«Бізнес-аналітика і аудит» 

спеціальність 
071 Облік і оподаткування 
 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни обов’язкова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з теорії і практики ведення 
фінансового обліку суб’єктів господарювання за національними 
стандартами 

Очікувані результати 
навчання 

РНД1. Демонструє знання та розуміння нормативно-правових актів з 
регулювання фінансового обліку в Україні 
РНД2. Демонструє вміння відображати в обліку активні і пасивні операції 
за національними стандартами 
РНД3. Розуміє теоретичні засади фінансового обліку за національними 
стандартами 
РНД4. Володіє методами оцінки об’єктів обліку та визнання їх у фінансовій 
звітності 
РНД5. Застосовує практичні навички щодо формування первинних 
документів, регістрів бухгалтерського обліку та звітних форм 
РНД6. Демонструє розуміння методики відображення в обліку активних і 
пасивних операцій за національними стандартами 
РНД7. Демонструє вміння формувати фінансову звітність підприємств та 
правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 
управлінських рішень. 

Зміст навчальної 
дисципліни за 
темами 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 
Тема 2. Облік грошових коштів 
Тема 3. Облік фінансових інвестицій 
Тема 4. Облік дебіторської заборгованості 
Тема 5. Облік необоротних активів  
Тема 6. Облік виробничих запасів 
Тема 7. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками та іншими 
кредиторами 
Тема 8. Облік кредитних операцій за розрахунками з банками та іншими 
позиками 
Тема 9. Облік розрахунків за податками та обов’язковими платежами до 
бюджету 
Тема 10. Облік розрахунків за страхуванням 
Тема 11. Облік розрахунків з оплати праці 



Тема 12. Облік витрат виробництва та готової продукції 
Тема 13. Облік формування доходів, витрат і  результатів діяльності 
Тема 14. Облік власного капіталу та цільового фінансування 
Тема 15. Основи фінансової звітності підприємства 

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 

Заочна форма 
навчання 

Поточний контроль:   

Усні відповіді 10 балів 10 балів 

або 
Представлення результатів науково-
дослідних робіт на студентських конкурсах, 
конференціях, олімпіадах тощо 

 
до 10 балів 

 
до 10 балів 

Розв’язування ситуаційних завдань, 
практичних задач, кейсів 

15 балів 15 балів 

Тести  15 балів 15 балів 

Індивідуальна робота 10 балів 10 балів 

або 
Публікація статті у фаховому виданні 

 
до 25 балів 

  
до 25 балів 

Всього за результатами поточного 
контролю: 

50 50 

Підсумковий контроль: екзамен  50 50 

Всього 100 100 
 

Викладач/   викладачі Бєляєва Л.А., кандидат економічних наук, доцент 

Забезпечення  Мультимедійний проектор, ноутбук; 2. Мультимедійна дошка; 3. 
Компьютери. 

 

  



ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ» 

ХАРКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ 

ФАКУЛЬТЕТ УПРАВЛІННЯ ТА ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

Кафедра ОБЛІКУ ТА  ОПОДАТКУВАННЯ 

 
                        ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Навчальна дисципліна ФОД3 Оподаткування  
(рівень B – Облік і звітність в системі оподаткування ) 

Офіційна назва 
освітньої програми 

"Бізнес-аналітика і аудит"  
 

спеціальність 
071 «Облік і оподаткування» 

Освітній ступінь Перший (бакалаврський) 

Обсяг дисципліни в 
кредитах ECTS 

6 кредитів 

Статус дисципліни вибіркова  

Мета вивчення 
дисципліни 

Формування у здобувачів системи знань з теорії та практики щодо 
формування повної та достовірної інформації про господарські операції, що 
були проведені платником податків  протягом звітного періоду з метою 
оподаткування 

Очікувані результати 
навчання 

РНД 1. Здобувач демонструє знання та розуміння значення податкового 
обліку в системі облікової роботи платників податків 

РНД 2. Здобувач досконало визначає сутність об’єктів обліку та 
оподаткування, розуміє їх вплив на господарську діяльність підприємств 

РНД 3. Здобувач володіє теоретичними знаннями та практичними 
навичками щодо визначення податкових зобов’язань, що виникають на 
підприємстві у результаті основних господарських процесів 
РНД 4. Здобувач володіє способами узагальнення даних про доходи та 
витрати підприємств  
РНД 5. Здобувач демонструє здатність опрацювання законодавчих та 
нормативно-правових актів, навчальної літератури, досліджень вітчизняних 
та зарубіжних учених, присвячених обліку та звітності в оподаткуванні, що є 
основою для подальшого навчання з високим рівнем автономності в 
процесі майбутньої професійної діяльності 

Зміст навчальної 
дисципліни за темами 

Тема 1.   Облік для складання податкової звітності, його зміст та організація 
на підприємстві 
Тема 2. Загальні вимоги до податкової звітності 
Тема 3. Облік та звітність з податку на прибуток підприємств 
Тема 4. Облік та звітність з податку на додану вартість 
Тема 5. Облік та звітність податку на доходи фізичних осіб 
Тема 6.  Облік та звітність інших податків та зборів й обов’язкових платежів 
Тема 7. Особливості обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва 

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:  

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 екзаменаційна 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 

 

  



ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ЗОД1  УБС студія  "Тайм-менеджмент та міжособистісні 
комунікації в бізнесі" 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ЗОД2   Інформаційні технології (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ЗОД3 Професійна іноземна мова та міжнародні бізнес-
комунікації 

Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ЗОД4   УБС студія "Банківська система" (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ЗОД5 УБС студія  "Лідерство та командна робота" 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД1   Вища математика 
Освітній ступінь  перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 

 
 

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД2   Макроекономіка та Мікроекономіка (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 12 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД3   Статистика 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД4     Фінанси, гроші та кредит 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ГОД5   Економіко-математичні методи і моделі 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД6   Міжнародна та регіональна економіка (рівень А) 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ГОД7   Правове забезпечення діяльності суб'єктів 

господарювання 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 
 

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf
http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf


ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД10  Маркетинг 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни: http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД11      Фінанси підприємств 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 

 
ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни ГОД12      Страхування 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/072_bakrobov..pdf 
 

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назва дисципліни ГОД14   Цифрова економіка 
Освітній ступінь перший (бакалаврський) 
Назва освітньої програми «Бізнес-аналітика і аудит» 
Кількість кредитів за ECTS 6 
Зміст дисципліни:  http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/122_bakalavrobov..pdf 
 

http://khibs.ubs.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/073_bakalavrobov..pdf
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