Дисципліна

Облік і звітність суб'єктів малого та
середнього бізнесу за МСФЗ
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Облік і звітність за міжнародними стандартами

Чому це цікаво/треба вивчити

Семестровий контроль

Тема 1. Основи організації бухгалтерського обліку та
фінансової звітності малих і середніх підприємств за
міжнародними стандартами
Тема 2. Концепції та принципи МСФЗ для МСП
Тема 3. Облік запасів за МСФЗ для МСП
Тема 4. Облік фінансових активів і зобов’язань за МСФЗ
для МСП
Тема 5. Облік основних засобів та нематеріальних активів
за МСФЗ для МСП
Тема 6. Облік зобов’язань та власного капіталу за МСФЗ
для МСП
Тема 7. Облік доходів, витрат та фінансових результатів
за МСФЗ для МСП
Тема 8. Фінансова звітність МСП за МСФЗ.
Метою вивчення дисципліни є формування системи знань
щодо обліку і звітності суб’єктів малого і середнього
бізнесу відповідно до вимог міжнародного стандарту
МСФЗ для МСП. Міжнародний стандарт фінансової
звітності для малих і середніх підприємств (IFRS for SMEs) –
розроблено та прийнято Радою з МСБО, це єдиний
стандарт для МСП, який містить спрощені вимоги IFRS.
Актуальність використання МСФЗ для МСП:
1) набагато спрощений, ніж загальні МСФЗ;
2) застосовується старт-апами, підприємствами
сфери ЗЕД, для залучення інвестицій, інновацій;
3) у світі охоплює понад 90 % суб’єктів ринку,
оскільки поширюється на малі і середні підприємства.
Опанування дисципліни:
* Надає майбутнім фахівцям компетентності щодо
організації бухгалтерського обліку та фінансової звітності
малих і середніх підприємств за міжнародними
стандартами.
* У сучасних умовах знання МСФЗ суттєво
підвищує конкурентоспроможність професіоналів з
обліку на ринку праці.
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ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ
Обліку і оподаткування
Факультет управління і технологій
другий (магістерський)
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Потрібні знання з бухгалтерського обліку
Тема 1. Економічна безпека підприємства
Тема 2. Механізм забезпечення економічної безпеки
підприємства
Тема 3. Традиційні способи оцінки і діагностування рівня
економічної безпеки підприємства
Тема 4. Інноваційні способи оцінки і діагностування
економічної безпеки підприємства
Тема 5. Облікове забезпечення економічної безпеки
підприємства
Тема 6. Аналітичне забезпечення економічної безпеки
підприємства
Тема 7. Оподаткування в системі забезпечення економічної
безпеки підприємства
Тема 8. Автоматизація обліково-аналітичного забезпечення
економічної безпеки підприємства
Метою викладання навчальної дисципліни «Обліковоаналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства» є
формування системи теоретичних знань і практичних умінь у
галузі побудови і функціонування систем економічної безпеки
підприємств та можливостей використання для вказаних
систем обліково-аналітичного забезпечення з
метою
оптимізації процесів прийняття управлінських рішень
Опанування дисципліни:
* Надає майбутнім фахівцям компетентності щодо
організації системи економічної безпеки підприємства з точки
зору обліково-аналітичного забезпечення.
* У сучасних умовах знання основ економічної безпеки та
процесу її організації суттєво підвищує
конкурентоспроможність професіоналів з обліку на ринку
праці.
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Податкова система/Облік і звітність в оподаткуванні
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Тема 1. Загальна характеристика податкового контролю
Тема 2. Методичне забезпечення податкового контролю
Тема 3. Класифікація податкових перевірок
Тема 4. Організація проведення та документального
оформлення результатів податкових перевірок
Тема 5. Перевірка окремих господарських операцій
Тема 6. Податковий контроль з податку на прибуток
підприємств
Тема 7. Податковий контроль з податку на додану вартість
Тема 8. Податковий контроль з інших податків та зборів
Метою вивчення дисципліни є надання студентам
необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і
практичних навичок щодо організації контрольноперевірочної
діяльності,
виявлення
податкових
правопорушень та нарахування штрафних санкцій.
Опанування дисципліни:
* Надає майбутнім фахівцям знання щодо
класифікації податкових перевірок; порядку відбору
платників податків для їх включення до плану-графіку
податкових перевірок, видів та способів порушень у сфері
оподаткування, порядку застосування фінансових санкцій
за порушення податкового законодавства;
* У сучасних умовах знання особливостей
проведення податкового контролю допоможуть уникнути
штрафів і суттєво підвищать конкурентоспроможність
професіоналів з обліку на ринку праці.
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Облік і оподаткування
Теоретичної та прикладної економіки
Факультет управління і технологій
Другий (магістерський)
3
Економічна теорія,
Макроекономіка,
Основи оподаткування
Тема 1. Теоретичні основи фіскальної політики
Тема 2. Напрямки і форми фіскальної політики
Тема 3. Державний бюджет. Державні витрати та
трансфертні платежі
Тема 4. Податкова політика держави.
Тема 5. Система податкового менеджменту
Тема 6. Система оподаткування та її складові
Вивчення дисципліни «Фіскальна політика»
передбачає отримання знань стосовно теорії та практики
оподаткування та податкового регулювання, формування
та використання доходів бюджетів, фінансового та
податкового менеджменту; важливість координації
фіскальної та монетарної політики, тобто уряду і НБУ.
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