Дисципліна

Теорія економічного аналізу

ОПП
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання зяких необхідні
для вивчення даного предмету
Теми дисципліни

«Облік і оподаткування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Економічна теорія, Мікроекономіка, Економіка
підприємства
Тема 1. Наукові основи, історія і сучасні проблеми
економічного аналізу
Тема 2. Зміст, предмет і задачі економічного аналізу
Тема 3. Інформаційне забезпечення аналізу господарської
діяльності
Тема 4. Організаційне забезпечення аналізу господарської
діяльності
Тема 5. Метод і методика економічного аналізу
Тема 6. Економіко-математичні методи аналізу
господарської діяльності
Тема 7. Види аналізу господарської діяльності
Вивчення видів та методів економічного аналізу дозволяє
раціонально використовувати здобуті знання для
розв’язування економічних питань підприємства та
формувати на цій основі ефективні управлінські рішення.
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна

ПІДПРИЄМНИЦТВО І БІЗНЕС-КУЛЬТУРА
(Інноваційне підприємництво)

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Теми дисципліни

Менеджменту, публічного управління та адміністрування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Тема 1. Стартап екосистема
Тема 2. Основні принципи формування команди, ролі в
команді стартапу
Тема 3. Дизайн мислення. Визначення проблем, емпатія.
Пошук і вибір ідей
Тема 4. Валідація ідеї стартапу
Тема 5. Канва бізнес моделі. Вступ, проблема та рішення.
Портрет клієнта, ціннісна пропозиція
Тема 6. Дослідження клієнтів. Попереднє дослідження
ринку. Валідація ключових гіпотез
Тема 7. Динаміка команди
Тема 8. Мінімальний життєздатний продукт - MVP
(MinimumViable Product)
Тема 9. Оцінка ринку. Аналіз конкурентів. Нечесні
конкуренті переваги
Тема 10. Презентація стартапу. Пітч-дек
Вивчення даної дисципліни сприятиме розумінню
механізмів управління стартаппроєктами, що дозволить
орієнтуватися в практичних аспектах інноваційного
підприємництва та розробити бізнес модель стартапу
залік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна
ОПП
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль
Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Міжнародні економічні відносини
«Облік і оподаткування»
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Економічна теорія, Мікроекономіка, Макроекономіка
Тема 1. Предмет і значення міжнародних економічних
відносин
Тема 2. Середовище міжнародних економічних відносин
Тема 3. Міжнародний поділ праці
Тема 4. Світовий ринок та світове господарство
Тема 5. Міжнародна торгівля як провідна форма
міжнародних економічних відносин
Тема 6. Міжнародний рух капіталу
Тема 7. Міжнародна міграція робочої сили
Тема 8. Міжнародна передача технологій
Тема 9. Міжнародні валютно-фінасові відносини
Тема 10. Міжнародні економічні інтеграційні процеси
Формування широкого кругозору, економічного мислення
і глибоких професійних знань фахівців з проблем
розвитку та сучасного стану міжнародних економічних
відносин та для застосування цих знань у практичній
діяльності.
залік
Фінансове право (Регулювання фінансових відносин
суб’єктів підприємництва)
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Знання загальноекономічних дисциплін, основ економіки,
фінансів, основ правознавства
Тема 1. Предмет, регулювання фінансових відносин
Тема 2. Фінансова діяльність держави, її правові аспекти
Тема 3. Фінансово-правові норми та фінансово-правові
відносини
Тема 4. Правові основи фінансового контролю в Україні
Тема 5. Бюджетне право і бюджетний устрій України
Тема 6. Бюджетний процес в Україні
Тема 7. Правові засади державного кредиту
Тема 8. Правові основи страхування
Вивчаючи цей курс ви отримаєте необхідні знання щодо
системи
фінансового
законодавства,
особливостей
бюджетного і податкового регулювання, а також зможете
використовувати положення науки фінансового права для
вирішення професійних завдань, визначати правовий статус
органів публічної фінансової діяльності та правові наслідки
рішень, які вони приймають.

Семестровий контроль

Виклад матеріалу допоможе зорієнтуватись у масиві
законодавства, що регулює відносини, щодо мобілізації,
розподілу та використання коштів публічних фондів,
досконально дослідити фінансову сферу, правильно зрозуміти
сутність і спрямованість інститутів фінансового права.
залік

Дисципліна

Історія обліку та оподаткування

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких необхідні
для вивчення даного предмету
Теми дисципліни

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Бухгалтерський облік, Основи оподаткування

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Бухгалтерський облік та оподаткування: початок
зародження та періоди розвитку
Тема 2. Формалізація облікових записів і зародження
подвійного запису
Тема 3. Формування бухгалтерського обліку як науки
(кін. ХІХ поч. XX ст.)
Тема 4. Історія оподаткування крізь призму років
Тема 5. Еволюція основних методичних засад
бухгалтерського обліку
Тема 6. Бухгалтерський облік в країнах світу (ХХ ст.)
Тема 7. Облікові теорії та світові бухгалтерські школи
Тема 8. Загальні податкові теорії
Тема 9. Становлення бухгалтерського обліку в Україні
Тема 10. Історія оподаткування в Україні
Вивчення історії обліку та оподаткування важливі для
розуміння їх сучасного стану та оцінки подальшого
розвитку. Це допоможе зрозуміти значення і роль
бухгалтерського обліку в інформаційно-аналітичному
забезпеченні управління на підприємствах, історичне
значення оподаткування
залік

Дисципліна

Стандартизація обліку і аудиту

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
5
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік
Тема 1. Стандартизація обліку і аудиту у процесах
глобалізації.
Тема 2. Стандартизація первинного обліку.
Тема 3. Стандартизація аналітичного та синтетичного
обліку.
Тема 4. Національні положення (стандарти)
бухгалтерського обліку.
Тема 5. Облік і звітність за міжнародними стандартами.
Тема 6. Порівняння національних та міжнародних

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

стандартів обліку і звітності.
Тема 7. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг.
Дисципліна допоможе оволодіти знаннями про систему
міжнародної та національної стандартизації обліку і
аудиту, особливості їх гармонізації, стандартизації та
конвергенції. Знання стандартизації обліку і аудиту
допоможе зрозуміти порядок стандартизації первинних
документів, аналітичного та синтетичного обліку,
міжнародного досвіду стандартизації обліку і аудиту;
засвоїти будову та сутність НП(С)БО, їх основні
відмінності від МСФЗ
залік

Дисципліна

Логістика

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
ОПП
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення
даного предмету

Бізнес-логістики та транспортних технологій
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6 семестр
Облік і оподаткування
Вища математика
Загальний курс транспорту
Мікроекономіка
Макроекономіка
Тема 1. Логістика – інструмент ринкової економіки.
Тема 2. Концепція і методологічний апарат інтегрованої
логістики.
Тема 3. Об’єкт логістичного управління та логістичні
операції.
Тема 4. Логістична діяльність та логістичні функції.
Тема 5. Логістичний менеджмент в системі загального
менеджменту.
Тема 6. Логістичний підхід до управління матеріальними
потоками у системі виробництва.
Тема 7. Логістичний підхід до управління матеріальними
потоками у сфері обігу.
Тема 8. Логістичний підхід до обслуговування споживачів.
Тема 9. Склад і транспорт в логістиці.
Тема 10. Закупівельна логістика.
Тема 11. Розподільча логістика.
Тема 12. Економічне забезпечення логістики.
Вивчення дисципліни допомагає краще зрозуміти
взаємозв'язок
між
технологіями,
економікою
та
управлінням. Дана дисципліна дозволить отримати знання
з формування ланцюга постачання, особливостей та тенденцій в
управлінні, оптимізації матеріальних потоків та організації
логістичного обслуговування споживачів.
залік

Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з
яких необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль
Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Біржова діяльність
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Знання основ економіки, підприємництва та фінансів
Тема 1. Сутність біржової торгівлі
Тема 2. Учасники біржової торгівлі
Тема 3.Методи встановлення біржових цін
Тема 4. Ф’ючерсна угода
Тема 5. Біржове хеджування
Тема 6. Основи фундаментального та технічного аналізу
Тема 7. Фондова біржа
Тема 8. Фондові індекси
Тема 9. Міжнародний ринок цінних паперів
Тема 10. Валютна біржа
Вивчення дисципліни «Біржова діяльність» дозволить
вивчити організаційні основи функціонування бірж та
процедури укладання біржових угод, механізму
біржового ціноутворення та особливостей здійснення
операцій хеджування, основних фінансових та валютних
операцій на біржових ринках та здійснювати діяльність
щодо укладання ефективних біржових угод, а також
надасть можливість набуття практичних навичок щодо
здійснення основних біржових операцій
Залік
Страхування
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Володіння системою базових знань з економіки та основ
фінансів
Тема 1. Сутність, принципи, роль та класифікація
страхування
Тема 2. Страховий ринок
Тема 3.Страхові ризики та їх оцінка
Тема 4. Особисте страхування
Тема 5. Майнове страхування
Тема 6. Страхування відповідальності
Тема 7. Фінансова звітність страхової компанії та
особливості організації обліку страховика
Тема 8. Доходи, витрати і прибуток страховика
Тема 9. Страхування підприємницьких ризиків
Тема 10. Страхування кредитних і фінансових ризиків
Вивчення основ страхування, форм та методів організації
страхового бізнесу, формування та аналізу фінансової
звітності страхової компанії дозволить більш ретельно
розбиратися у дослідженніризиків та оцінціїх впливу на

Семестровий контроль

забезпечення
ефективної
діяльності
економічних
суб’єктів.
Дисципліна закладає основи до розуміння процесу
удосконалення
підприємницької
діяльності.
Досліджуються особливості обліку в страховій компанії,
засади складання та аналізу фінансової звітності
страховика.
Залік

Дисципліна

Основи автоматизації бухгалтерського обліку

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Інформаційна система та її роль в управлінні
економікою
Тема 2. Економічна інформація і засоби її формалізованого
опису
Тема 3. Інформаційні технології оброблення економічної
інформації
Тема 4. Організаційно-методичні основи створення та
функціонування системи діджитал-обліку
Тема 5. Автоматизація облікових процесів за допомогою
текстових редакторів
Тема 6. Автоматизація обліку за допомогою табличних
процесорів
Тема 7. Автоматизація обліку за допомогою систем
управління базами даних
Тема 8. Спеціалізоване програмне забезпечення для
бухгалтера
Тема 9. Хмарні технології в обліку
Вивчення сучасних засобів автоматизації обліку дозволить
оптимізувати та спростити роботу обліковця та управлінця.
Знання, здобуті в ході вивчення даної дисципліни, можуть
бути застосовані для оптимізації процесів фінансового та
управлінського обліку на підприємствах
залік

Дисципліна

Облік в зарубіжних країнах

Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль
Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку в
зарубіжних країнах
Тема 2. Фінансова звітність, її зміст та інтерпретація в
зарубіжних країнах
Тема 3. Облік грошових коштів та розрахунків з
дебіторами
Тема 4. Облік товарно-матеріальних запасів
Тема 5. Облік довгострокових активів
Тема 6. Облік фінансових вкладень та консолідована
звітність
Тема 7. Облік зобов’язань
Тема 8. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в
компаніях
Вивчення даної дисципліни дасть змогу дослідити
зарубіжний досвід здійснення бухгалтерського обліку та
його використання в системі національних стандартів. Ви
ознайомитесь з особливостями нормативно-правового
регулювання діяльності зарубіжних компаній різних країн
світу. Ця дисципліна стане основою для подальшого
вивчення міжнародних стандартів
залік
Фінанси підприємств
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Володіння
системою
базових
знань
загальноекономічних та фінансових дисциплін

з

Тема1. Основи організації фінансів підприємств
Тема 2. Організація грошових розрахунків підприємств
Тема 3. Грошові надходження підприємств
Тема 4. Формування і розподіл прибутку
Тема 5. Оподаткування підприємств
Тема 6. Оборотні кошти та їх організація на підприємстві
Тема 7. Кредитування підприємств
Тема 8. Фінансове забезпечення відтворення основних
засобів
Тема 9. Оцінка фінансового стану підприємства
Тема 10. Фінансове планування на підприємствах
Тема 11. Фінансова санація та банкрутство підприємств
Вивчення дисципліни «Фінанси підприємств» дозволить
майбутнім фахівцям зрозуміти особливості організації та

Семестровий контроль
Дисципліна
Кафедра
Факультет
Рівень ВО
Семестр
Дисципліни, знання з яких
необхідні для вивчення даного
предмету
Теми дисципліни

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

управління фінансовою діяльністю підприємств різних
форм власності та сфер діяльності, що сприятиме
оптимізації їх професійної діяльності.
Залік
Фінансова санація і банкрутство підприємств
Фінансів і кредиту
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
6
Володіння системою базових знань з економіки, обліку,
фінансів, організації фінансово-економічної діяльності
підприємства, її правового забезпечення.
Тема 1. Основи фінансової санації підприємств
Тема 2. Оцінювання санаційної спроможності
підприємства
Тема 3. Складання та погодження плану фінансової
санації підприємства
Тема 4. Досудова санація
Тема 5. Санація підприємств у судовому порядку
Тема 6. Фінансування санації підприємств
Тема 7. Реструктуризація підприємства
Тема 8. Методи державної фінансової підтримка санації
підприємств
Тема 9. Економіко-правові аспекти санації, банкрутства та
ліквідації підприємств
Тема 10. Особливості фінансової санації та банкрутства
підприємств різних форм власності та видів діяльності
Вивчення дисципліни «Фінансова санація підприємств»
актуальне в умовах фінансово-економічної кризи,
оскільки дозволить отримати підготовку з питань
організації
та
проведення
фінансової
санації
підприємства, навчитися приймати ефективні рішення
щодо фінансування процесів санації, реструктуризації та
ліквідації підприємств, забезпечення їх фінансової
стабільності, сприяння підвищенню платоспроможності
та прибутковості.
Залік

