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

Міжнародні розрахунки та валютні операції
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
7
Знання основ з економіки, фінансів, міжнародних
економічних відносин
Тема 1. Теоретико-методологічні засади міжнародних
розрахунків та валютних операцій
Тема 2. Організація міжнародних розрахунків в комерційних
банках
Тема 3. Міжнародні розрахункові операції комерційних
банків
Тема 4. Міжнародні розрахунки у зовнішній торгівлі
Тема 5. Міжнародні кредитні операції комерційних банків
Тема 6. Державне регулювання кредитно-розрахункових
операцій комерційних банків.
Тема 7. Теоретичні засади міжнародних валютних операцій.
Тема 8. Валютні ринки, сутність та класифікація.
Тема 9. Валютні операції, їх особливості здійснення в Україні
Тема 10. Державне регулювання валютних операцій.
Вивчення дисципліни дозволить студентам опанувати види,
форми та інструменти міжнародних розрахунків, теоретичні і
практичні методи міжнародних кредитних операцій, основні
розрахункові операції в міжнародній торгівлі та валютні
операції в Україні. Це надасть можливість обирати
оптимальну
форму
міжнародних
розрахунків
для
підприємств-експортерів що відповідає конкретній ситуації,
мінімізувати ризики неплатежу та визначити оптимальні
умови міжнародного кредитного договору.
Залік
Інвестування
Фінанси і кредит
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
7
Знання основ загальноекономічних дисциплін; розуміння
основ формування фінансових ресурсів суб’єктів
господарювання; володіння сучасними методиками
розрахунку соціально-економічних показників.
Тема 1. Методологічні основи інвестування
Тема 2. Суб’єкти та об’єкти інвестиційної діяльності
Тема 3. Фінансові інвестиції
Тема 4. Інвестиції в засоби виробництва
Тема 5. Інноваційна форма інвестицій
Тема 6. Залучення іноземного капіталу
Тема 7. Обґрунтування доцільності інвестування
Тема 8. Інвестиційні проекти
Тема 9. Фінансове забезпечення інвестиційного процесу
Вивчення основ інвестування дозволить підняти
професійні компетенції бухгалтера і дозволить критично

Семестровий контроль

оцінювати тенденції розвитку об’єктів у сфері
професійної діяльності, визначати найбільш ефективні та
безпечні об’єкти інвестування, планувати і розраховувати
ефективність інвестицій, оцінювати ефективні джерела
фінансування капітальних вкладень, виявляти ризики та
оцінювати їхній вплив на ефективність інвестицій.
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)
7
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

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
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

Бухгалтерський облік за
міжнародними стандартами

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)
7
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік
Тема 1. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та
фінансової звітності
Тема 2. Перше застосування МСФЗ

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 3. Фінансові інструменти: визнання, оцінка,
розкриття та надання інформації у фінансовій звітності
Тема 4. Основні засоби та інвестиційна нерухомість
Тема 5. Нематеріальні активи
Тема 6. Облік запасів
Тема 7. Облік грошових коштів та їх еквівалентів
Тема 8. Дебіторська заборгованість
Тема 9. Визнання, оцінка, подання та розкриття
інформації про власний капітал
Тема 10. Зобов’язання та виплати працівникам
Тема 11. Вимоги щодо визнання, оцінки та розкриття
інформації про доходи і витрати підприємства
Тема 11. Склад і структура фінансових звітів та основні
вимоги до їх подання
Ви зможете ознайомитись зі світовим досвідом у сфері
фінансового обліку та звітності, набути ґрунтовні знання з
обліку за міжнародними стандартами, що дасть
можливість застосовувати їх в практичній діяльності, а
також краще зрозумієте сучасні процеси вдосконалення
бухгалтерського обліку, що відбуваються в Україні.
залік

Дисципліна

Бухгалтерський облік на
підприємствах транспорту

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)
7
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік
Тема 1. Теоретичні засади бухгалтерського обліку на
підприємствах водного транспорту
Тема 2. Бухгалтерський облік активів на підприємствах
водного транспорту
Тема 3. Бухгалтерський облік оплати праці на
підприємствах транспорту
Тема 4. Бухгалтерський облік витрат, доходів та
фінансових результатів на підприємствах водного
транспорту
Тема 5. Фінансова, податкова та статистична звітність на
підприємствах водного транспорту
Тема 6. Організація бухгалтерського обліку на
підприємствах залізничного транспорту
Тема 7. Облік необоротних активів за національними та
міжнародними стандартами
Тема 8. Облік грошових коштів, розрахункових та
кредитних операцій за національними та міжнародними
стандартами
Тема 9. Облік експлуатаційних витрат
Тема 10. Облік реалізації перевезень
Тема 11. Облік доходів і витрат допоміжного виробництва

Семестровий контроль

на підприємствах залізничного транспорту
Тема 12. Звітність підприємств залізничного транспорту
за національними та міжнародними стандартами
Специфіка діяльності підприємств транспорту впливає на
організацію обліку. Вивчення цих особливостей
допоможе розширити знання щодо ведення обліку та
складання звітності за національними і міжнародними
стандартами на великих підприємствах (водного та
залізничного транспорту)
залік

Дисципліна

Облікова політика підприємств

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)
7
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік

Чому це цікаво/треба вивчити

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Облікова політика за національними та
міжнародними стандартами.
Тема 2. Порядок формування та документування
облікової політики підприємства.
Тема 3. Порядок розробки робочого плану рахунків та
вибір форми бухгалтерського обліку.
Тема 4. Встановлення облікової політики для
необоротних активів.
Тема 5. Визначення облікової політики для оборотних
активів.
Тема 6. Розроблення облікової політики щодо власного
капіталу і зобов'язань.
Тема 7. Облікова політика щодо доходів, витрат і
фінансових результатів.
Тема 8. Вплив облікової політики на показники
фінансової звітності та оцінку фінансового стану
підприємства.
Результатом вивчення дисципліни «Облікова політика
підприємств» є формування системи теоретичних знань і
набуття практичних навичок щодо методів, принципів,
процедур формування облікової політики підприємства.
Це допоможе краще розуміти альтернативні варіанти
обліку, передбачені П(С)БО, які обирає підприємство.
Дисципліна корисна для майбутніх фахівців, оскільки
надає знання та навички практичного застосування
елементів облікової політики, вміння визначати облікову
політику підприємства з урахуванням особливостей його
діяльності та чинних вимог законодавства.
залік

Дисципліна

Облік і оподаткування
зовнішньоекономічної діяльності

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)
8
Бухгалтерський облік, Основи оподаткування, Податкова
система, Фінансовий облік

Семестровий контроль

ТЕМА 1. Нормативно-правові основи обліку
зовнішньоекономічної діяльності
ТЕМА 2. Оформлення та оподаткування
зовнішньоекономічних операцій
ТЕМА 3. Облік валютних операцій
ТЕМА 4. Організація та облік зовнішньоекономічних
операцій з фізичною особою-нерезидентом
ТЕМА 5. Облік відрядження працівників за кордон
ТЕМА 6. Облік імпортних операцій
ТЕМА 7. Облік експортних операцій
ТЕМА 8. Облік операцій з давальницькою сировиною
ТЕМА 9. Облік інших зовнішньоекономічних операцій
З посиленням міжнародної інтеграції й глобалізації ЗЕД
операції набувають все більшої актуальності для розвитку
бізнесу, тому знання особливостей обліку та
оподаткування зовнішньоекономічної діяльності
підприємств є надзвичайно корисними для підготовки
майбутніх фахівців.
залік

Дисципліна

Внутрішньогосподарський контроль

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)
8
Бухгалтерський облік

Чому це цікаво/треба вивчити

Тема 1. Сутність, принципи та функції
внутрішньогосподарського контролю
Тема 2. Предмет та метод внутрішньогосподарського
контролю
Тема 3. Суб’єкти внутрішньогосподарського контролю та
їх функції
Тема 4. Загальні аспекти організації та проведення
контрольно-ревізійної роботи на підприємстві
Тема 5. Внутрішньогосподарський контроль збереженості
та використання ресурсів
Тема 6. Внутрішньогосподарський контроль витрат і
собівартості продукції
Тема 7. Внутрішньогосподарський контроль ефективності

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

діяльності
Тема 8. Фінансовий контроль в системі управління
суб’єктом господарювання
Тема 9. Особливості внутрішнього аудиту
Вивчення методів внутрішньогосподарського контролю
дозволить набути навички фахівців контрольних служб,
що забезпечують контрольну функцію управління на
підприємстві в сучасних умовах, і розширити перелік
посад, що можуть обіймати випускники економічних
спеціальностей ДУІТ
залік

Дисципліна

Судово-бухгалтерська експертиза

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)
8
Бухгалтерський облік, Податкова система

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Теоретичні основи судово-бухгалтерської
експертизи
Тема 2. Організація судово-бухгалтерської експертизи
Тема 3. Методика проведення судово-бухгалтерської
експертизи
Тема 4. Узагальнення та оцінка результатів судовобухгалтерської експертизи
Тема 5. Судово-бухгалтерська експертиза операцій із
грошовими коштами
Тема 6. Судово-бухгалтерська експертиза нематеріальних
активів та особливості її проведення
Тема 7. Судово-бухгалтерська експертиза обліку основних
засобів
Тема 8. Методика експертного дослідження інших
господарських операцій
При розслідуванні та розгляді злочинів в сфері економіки зі
всієї системи спеціальних економічних знань найчастіше
застосовуються такі науки як бухгалтерський облік,
економіка, фінанси, економічний аналіз, господарський
контроль. Фахівці з судово-бухгалтерської експертизи
надають свої знання за наявності порушеної кримінальної
справи чи розгляді цивільної справи у суді
залік

Дисципліна

Державний фінансовий контроль

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)
8
Бухгалтерський облік, Податкова система

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Сутність та завдання державного фінансового
контролю: об’єкт, предмет, види, методи та форми
Тема 2. Органи державного фінансового контролю та їх
характеристика
Тема 3. Організація державного фінансового контролю в
Україні
Тема 4. Контрольно-ревізійний процес: планування та
організація
Тема 5. Державний аудит ефективності діяльності
підприємств, організацій, закладів
Тема 6. Внутрішній фінансовий контроль: сутність,
класифікація, елементи
Тема 7. Західні концепції внутрішнього фінансового
контролю
Тема 8. Методика внутрішнього фінансового контролю та
оцінка ефективності контролю
Державний фінансовий контроль виступає важливим
фактором забезпечення економічної та фінансової безпеки
країни. Він спрямований на досягнення економічної
безпеки країни через перевірку законності процесів
формування і раціонального використання фінансових
ресурсів, блокування діяльності, що загрожує національній
безпеці, та сприяє забезпеченню цільового, ефективного й
ощадливого використання державних коштів
залік

Дисципліна

Аналіз фінансової звітності

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

Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
Перший (бакалаврський)
8
Бухгалтерський облік/Фінансовий облік
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теоретичні основи аналізу фінансової звітності
Методичне забезпечення аналізу фінансової звітності
Аналіз балансу підприємства
Аналіз майнового стану, ліквідності та фінансової
стійкості підприємства
Аналіз звіту про фінансові результати.
Аналіз рентабельності та ділової активності
підприємства
Аналіз звіту про рух грошових коштів.
Комплексна оцінка діяльності підприємства за даними

фінансової звітності.
9. Управлінські рішення на основі аналізу фінансової
звітності

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Ви навчитесь аналізувати показники фінансової
звітності підприємства з використанням сучасних
інформаційних технологій, швидко оцінювати його стан
та результати діяльності, бачити підприємство загалом, як
живу істоту, розуміти його потреби, сприяти розвитку,
креативності та успіху компанії.
Набуті знання та навички потрібні при написанні
випускної кваліфікаційної роботи, подальшому навчанні в
магістратурі та роботі на посадах бухгалтера, аналітика,
економіста, менеджера тощо.
залік

Дисципліна

Внутрішній аудит

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)
8
Бухгалтерський облік/Фінансовий облік, Аудит

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Суть внутрішнього аудиту
Тема 2. Предмет, метод внутрішнього аудиту та його
класифікація
Тема 3. Проведення внутрішнього аудиту
Тема 4. Служба внутрішнього аудиту підприємства
Тема 5. Виявлення помилок, шахрайства та їх запобігання
за допомогою внутрішнього аудиту
Тема 6. Організація служби внутрішнього аудиту
Тема 7. Методика проведення внутрішньої аудиторської
перевірки ефективності системи внутрішнього контролю
бізнес-процесів
Тема 8. Методика проведення внутрішнього аудиту
окремих систем управління на підприємстві
Тема 9. Внутрішній аудит у банках
Майбутні фахівці можуть ініціювати організацію
внутрішнього аудиту, приймати участь у його проведенні,
що органічно доповнює основні компетентності сучасного
обліковця, розширює їх можливості при працевлаштуванні
залік

