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4 кредита ЄКТС, 120 годин, з яких 32 години становить 

контактна робота з викладачем (16 години лекцій, 16 годин 

практичних занять), 58 годин - самостійна робота  

Короткий зміст 

освітнього 

компоненту 

дисципліна передбачає формування системи знань з підготовки 

облікової інформації для прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством. 

Передумови для 

вивчення 

освітнього 

компоненту 

Фінансовий облік І, Фінансовий облік ІІ, Управлінський облік, 

Звітність підприємств, Економіка підприємства. 

 

 

 

Компетентності 

(загальні): 

ЗК01 Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК02 Здатність спілкуватися іноземною мовою. 

ЗК03 Навички використання інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ЗК04 Здатність проведення досліджень на відповідному рівні. 

ЗК05 Здатність генерувати нові ідеї (креативність). 

ЗК07 Здатність працювати в міжнародному контексті 

ЗК08 Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 

знань/видів економічної діяльності). 

ЗК09 Цінування та повага різноманітності та 

мультикультурності 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК11 Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних 

робіт. 

Спеціальні (фахові) 

компетентності:  

СК01 Здатність формувати та використовувати облікову 

інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень на 

всіх рівнях управління підприємством в цілях підвищення 

ефективності, результативності та соціальної відповідальності 

бізнесу 

СК02 Здатність організовувати обліковий процес та 

регламентувати діяльність його виконавців у відповідності з 

вимогами менеджменту підприємства 



СК03 Здатність застосовувати теоретичні, методичні і 

практичні підходи щодо організації обліку, контролю, 

планування та оптимізації податкових розрахунків 

СК04 Здатність формувати фінансову звітність за 

міжнародними стандартами, коректно інтерпретувати, 

оприлюднювати й використовувати відповідну інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

СК05 Здатність застосовувати методи і методики аналітичного 

забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням 

стратегії розвитку підприємства в умовах невизначеності, 

ризику та/або асиметричності інформації. 

СК06 Використовувати міжнародні стандарти контролю якості, 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в процесі практичної 

діяльності 

СК07 Здатність формулювати завдання, удосконалювати 

методики та впроваджувати сучасні методи фінансового та 

управлінського обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями підприємства. 

СК08 Здатність виконувати адміністративно-управлінські 

функції у сфері діяльності суб'єктів господарювання, органів 

державного сектору. 

СК09 Здатність здійснювати діяльність з консультування 

власників, менеджменту підприємства та інших користувачів 

інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування. 

СК10 Здатність проводити наукові дослідження з метою 

вирішення актуальних завдань теорії, методики, організації та 

практики обліку, аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

СК 11 Здатність обробляти облікову інформацію для прийняття 

ефективних управлінських рішень та аналізувати можливості 

мінімізації податкових ризиків на підприємствах автомобільно-

дорожнього комплексу. 

Методи навчання, 

форми та методи 

оцінювання  

− вербальні (лекція, пояснення, розповідь); 

− наочні (ілюстрація, демонстрація); 

− практичні (різні види вправ і завдань, виконання 

розрахунків); 

− пояснювально-ілюстративні (пред’явлення готової інформації 

викладачем та її засвоєння студентами, презентація); 

− репродуктивний (виконання різного роду завдань за зразком) 

− самостійна робота. 

Поточний контроль: опитування,  практична перевірка завдань; 
тематичні письмові самостійні роботи у формі рефератів. 
Підсумковий контроль: екзамен 

Оцінювання знань і вмінь студентів з навчальної дисципліни 

здійснюється за 100-бальною шкалою 65 балів за поточний 

контроль (5 балів за кожну тему. Максимальна сума 65 балів. 35 

балів  - екзамен. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати 

навчання  

 

ПРН 04.Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку 

і координувати діяльність  облікового  персоналу  з  

урахуванням  потреб  менеджменту  суб’єктів господарювання. 

ПРН 06. Визначати  інформаційні  потреби  користувачів  

облікової  інформації  в управлінні  підприємством,  надавати  

консультації  управлінському  персоналу суб’єкта 

господарювання щодо облікової інформації. 

ПРН 07. Формувати фінансову звітність за національними та 

міжнародними стандартами для суб’єктів господарювання на 

корпоративному рівні, оприлюднювати й використовувати 

відповідну інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПРН 09. Формувати  фінансову  звітність  за  національними  та  

міжнародними стандартами  для  суб’єктів  господарювання  на  

корпоративному  рівні, оприлюднювати  й  використовувати  

відповідну  інформацію  для  прийняття управлінських рішень. 

ПР 17.Обґрунтовувати порядок реалізації адміністративно-

управлінських функцій у сфері  діяльності суб’єктів 

господарювання, органів державного сектору.  

ПР 18. Готувати й обґрунтовувати висновки задля 

консультування власників, менеджменту суб’єкта 

господарювання та інших користувачів інформації   у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

ПР 19. Дотримуватися  норм  професійної  та  академічної  

етики,  підтримувати врівноважені  стосунки  з  членами  

колективу  (команди),  споживачами, контрагентами, 

контактними аудиторіями. 

ПР 20. Вміти проектувати, планувати і проводити пошукові і 

розвідувальні роботи, здійснювати їх інформаційне, методичне, 

матеріальне, фінансове та кадрове  забезпечення. 
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